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 هلاقمرس

 ۲ را دار ٩ را حالصا و ثق رشبب رطاخب یاقتنا

 دد«نآ نیغو و نار 99 ۵ تب ۰ هک ید

 ءاک رشیآ ربا رها باس هل

 ای خش اجزا امهک دنا م ِ

 میناب وکتازابت ان من اهدشكي رس _رصاضش

 یارب تاعالطا همان ز 0 7

 دان وشحف دایب ار دایژ امنیس نیا تانالعا یور رد هرخم ام. دوبهدومن
 دوب هدژ تمهت و ترباد و تیمهلاثم یارب و دید ناوتیم ای صعش هک

 رحب

 تسا هدرکاپهن

 س رد میسب وت یم

 لاک اب و دناوخیم « ؛رولیات رب ورو

 نیا زا ملیفشی امن ماکشه هشیمه تحاقو

 ) دتتمرا رگ ارت
 و کا تسا یمظت مدع « رگید

 نا ریا ی
 نلاقت تس)ناتما دو یک

 جو هتک | وتنا هاگینه امنیشن رم ر ۳ ۱
 ی ر یملیف تس هدزک مالعا هک یدعوهرس

 هطسا وب هدشهدید اهراب هچن انجدهدشب ابن
 زبحژا نآ ملیف دنچ اب گكي نامزرورم
 تدروعین ابکبهراب ودراچا و هدانفا عافتنآ

 0 بون اد ملیف) ل ونعب .تسا هدش هد
 ژوذه .هننکیم هرادا |رامذیس نیا هکیناک ِ ٌمینک یمررکذهقبط نیا ددار« خرس

 ار شاهضرع دیاش ای و ) دناهتساوخت و اهیلیف یماسا هبجرت هکت ۲ رگید

 نزدنیاهنمهارفیاهلیسو هک ( دناهتشادن ءاک رشزا یکیطسوت ارهاظ هک ناگشیپ رنه
 امنیسدرا ورسد ردو راشفنودب مدرم هچبو ؛ابارس؛دریگی تروص تسا ناب زیسراف هک
 الثم .تسارو[هدنخ تاقوا بلعا و طلع

 و رتسا زا یملیف شرب یدنج دلجی ور سع

 ار شمان

 4 میدیدزب

 ترلاك ند دود < تو مه ِ ۰ كاترطخ سیخ نوچ» ۳ ض
 همج رت |

 یب وخب زیزعناک دنناوخ هتیلاو دوب هدر

 هرامشنی | دداپب زهراتس كب زا ایب ز سکعكي | هک دننکیم و هناتمحا ردقچ مسانب

 .تساهدشام هلجم دلج یود تثیذ | زیمپم) هتهرب زیمهمملیف رد,تسا
 ور ار ملیف هراتس «یلتناجومسا ( نیدالوب

 هر یم بس ات( اس تس ۷ 1 3 ره لا

 بب ( ناربا ابئیس همش ) زربلا یامتیس رد
 یماسانیا لاثما دندوب هتشون (!:شیلانیج

 دل تولد یه ته تب هح هو چه

۱ 
 ۷ ام |

 کل ز
 تا تراس اتاص اس تنااس اس و

 ۲ ؛ادذص

 دراب پوخسامنرس یاههلیف شیاهن صوصخم ددرب

 املیف یتحاران اب

 م هدششخب یادص »
 یمارن [ نتشادیاعدا

 ۰ دیئام رفی«هدهاشم

 اود طااهیلک هکنیا یارب
 ؛ دشاب حضاو ونشور

 و دو رب داکب یرتدیدش
 مشچب ه دشاب

 دناسرن

 ۱! جرف وللخ زا رون
 نیا نیرتهب ۰ دباب یمن

 ف ۳

 ؛ ریل د رس نا س :ریدمو زایتماهدن راد
17 
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 ی نسح ۵ كیحم دبدح
 ملیف لبقیدنچ هک

 ) 9 ید

 ۱۳۹۵ ریدوتسا رداآ
 مرگ رس تعس اه زور نا

 مامت یلدا لثم هک د

 اد لوا لد و تس
 «ناهجهام» . دنکتیمیزاب

 ثالسرا ریما ملیف دد اقل خرف ۱
 هدپع اد ینسحمدبجملب اقم ۱

 هاب
 هیهت نونک ات ملیفنیا ذایت

 رظن ددنآ یارب ی : "

 ال ژرژو یلسحم دیجم . تسا , 2

 هب < لایخدباوخ > ملیفهب :

 ملیف هدننک هیت هربش

 اب هک دراد میمصت < هلجد سورع

 ملیفیرادقمهیهت اب هک درادرظن ردهرببش
 سورعملیف هدنامیقاب اب نآ

 دراد میدقت امثیس ملاعب یدبدج ملبف هلج

 ویدوتسا یراکمهاب زج
 ویدوتسالوصحم نیل وا . دوبن
 ۱3 هک تشادمان موتیارب

 هیهت یسنابیش دیشمج یروسژرد
 هتشلگ لاس دیع رد ملیفنیا . دوب
 ۰ دشءدادشرامن ناریا امنیسردیزد

 مایف سک ول تالوصحم نییرذ#
 دش دهاوخ مداد شزامن نا ربادد

 هک ملیقسکو ل یرادرببف یاب"
 كرک » و « خلت جن رب و ریظن یلاب /
 بسک یریظنیب ترهشناربا رد ۳

 یکن ماش ملیف جنب هتشذک لاس « تسا 7
 -ینامس آی الب ءالیت ]- سیل دا
 خرچ  وشس . سناز هر هکلم
  جداعم هطساوب هک درک هیت -

 ] یم هناکادچ ار ملیف ه نیا ۲ :
 ۱ نادادبیرخ زا كيچيه . 9 1

 ۱ دراوار اهملیفنیا دنتسن اوتن نار س ریارد
  یصخش مباهتفای عالطا هکییروطب یلد

 1 . میرامش--"

 ر

 انا

 « سیل وا » ملیف رد « ون

 نیدنچو رک لاقوفیاهملیفیجانیاق ۲ مانب
 | و هدرک دراواریمایلاتیا رگید بوخملیف

 هک) تغتیابیاهامنیسرد یدوزب اهملیف نیا
 شیامن (دشاب لیورتم امنآ زا یکی دباش
 ] یامملیف هک یتیتفوم اب . دشدنهاوخ هداد

 دشا هددو] تسدب ناییا دد ملیف سکول

 دنتاوتب زی تالوصحم نیا دوریم روصت

 « دننک لافشا ار اهامثیس هدرپ یهامدنچ

 تک رشاب هک «سیلوا» یکنرملیف اصوصخم
 تساهدش هیهتسالک ودك رک و ون اگشمان |ولیس

 كرم زا سپ یآ دن ز مایف هیهآ
 رد لبق اهتدمزا یلالطرصعوید وتسا

 یکدن زو فو ممناتسادیورزا تشادرظن

 هک «یللیدوکیدام» ملقب < كرمزا سپ

 دمحمیاق ۲ هلیسوبلبق اه لاس نآ باتک

 پاچ و همجرت یسراف نابزب یزاریشیلع

 . دیامت هیهتیملی) « دیدرک
 راچد هک تسا یدر«ناتساد باتک نیا

 یم نایک وا نابقارطا و هدیدرک یا هثداح

 هدن ز ربق رد یویل و تسا هدرمهک دننک

 ژاب یگدن زبیدبدج تروصب هزاب ود وهدش

 زا یکیاب شنزهک دوشیمهج دمو ددرکیم
 عو رشمأت هطبار شقباسناتسود

 هدرک ادیب

 ماقتناب میصت اذل . دنکیم تنایخ واب و

 یزیگنا تریحو نوکان وک لئاسواب و هتف رک

 ... .د ریگیمماقتن |

 ای اد رک راک هک دوب رارف

 توف

 تیلستروپ نطورپچ ونم
 .میداتساوخ

 -اهنیس هراتس

 هباد دوشناد نیسح یاقآ باصتتا

 وهدرکش رع كي ربت لای ور امنیس تیریدم
 رد هک یستواکذ وشوه و قالخا نسحاب
 دشن اوتب دوریمدیما ۰ میداد غارس ناشیا

 و هدرک تقایل ژاربا دوخ دیدج تسیرد
 وبیت رت ومظن تیح زا ار لاب ور یامئیس
 تصرد بلاج و بوخ یام ملیف شیابن

 هدیفس. دن روآ ردنارهت یاهامنیس نی رتپب

 روما لصف ولحرد روشن ادیاق[ هجتانچام

 دلن | وتیم؛دنشاب هتشادیفاک رایت ا وزاب تسد

 رب ادلایود امنیس مان یهانوک تدم رد

 نابرتشم و هدرکهزاو] دنلب قباس فالخ

 دنیامن هیهتنآ یاههمان رب یارب یرتشی

 :اکرش هک میتسه راو دیمالصا نیمهیور
 ناشیادوج وزا دنناوتب لای ور امنیس مرتحم

 . دنرپبار هدافتسا لاک

 ات ار یسواکر تک دیاق7

 نآ هیهت زا یلالط رصع وبدوتسا یمولفم
 "5 دسریم ربخ كنبا , دوب هدرکرظنف رص

 و هتفرگ نآ هیهتبمیبصت اددجمویدونسا
 لا لد یافبایارب یتشهب یاق ]زا ایوک
 , تسا هدم۲ لیعب توعدنآ

 7۳ دویقآ نامویج راکم و تسودپ اد روپ نطو نیح ناود داش
 نا دخا!دناهمرتحم لیمو ناشایابوترعو هدرک شرع

۱ 
۱ 



 بشکی رد ایئد مامت رد 4۲ یملیف
 .دشدهاوخ هداذد شیامن

 ملیف هدت زاس.« رت داو نا
 مالعا «عیو

 ۱۹۵ هبونآژ ۲٩ زورهک تسا هدرک
 هخسن نیل وا (۱۳۳۶ نم < ابقیاطم)
 هداد شان ایند روشک هد رد ملفنیآ

 همه هک هدش هدبشک یر وط هشقن و

1 

 هدهاوخ

 مق وهرس دن | وتب كا ام نیا رد ین اما

 دن رو | .تسدب هیمالعارد هکنیااب 11

 اذپمم تسن ناریازا یهان رت داد یتایمک

 یابنیسهک دوشیمهدینش هتخب رک هتسج ر وطب
 * یناپمک نیایاهملیف هدننک دراو : سکر
 صوصخمش نآ رد ار ملیفزا هخسنكي زین

 ناریاداب تل وایارب و داددهاوخ شیامت
 تفرگ دهاوخ رارقیئاهروشک فیدررد زین

 فص رد دیدج یاپملیف شرامن تیحزا هک
 رنه 4 ید رت نله و ملیف رد . دن رادرارقلو

 و یوسنارف «سات رسكژو نوچ ین
 - اناسور و یئایلاتیا یاب رلدو ابیزهراتس

 تربار» هب رظن قبط دننکیمیزاب «اتسدوب
 رتپب سکچیه ملیفنیا نادرگ راک < زیاو
 بسانمنلهلریاقبایارب اتسدوبائاسور زا

 ۵۶ تفاطا ویکداسنآ یوهرپچدد اریز دوبن
 « هدنار نخسنآ زا < رمه» هک یا هناکدوآ

 , دراد دوجو روف و دحب

 « ند زمیج» یناهآ اندلرم
 رثات كرم ریخا هتفه ودربخ نی رتمهم

 هشیب رنه 6 نید زمیج » ماگنپبان و زیگتا
 زیزع ناک دنناوخ هکر وطنابه . دوب امنیس
 هدناوخامهلجم رابخا و تالاقمرد تارکب

 رن دا و ناردارب یناپمکدیما هیامیو ؛ دنا
 قرش » یاپملیف رد هک یتیقفوم ابو دوب
 تسدب «تلع نودب نایفطوو «تشپب
 ردرگید لاسود یکیات ًانئمطم دوبهدروآ
 اکیرما دنمرنه و كرزب ناکشیپ رتهفیدر
 و نیشتآ قالخا هطساوب یلو دمآیم رد
 هعج بش ؛ تشادهکیتحاران حورو دنآ
 راوس (رپم ۷ اب قباطم ) ربهاتبس ۰

 رتم ولیک ۸۰ تعرس اب دوخ لیبموتا رب
 درک مداصت یرگید لیبءوتا اب ۰ تعاسرد
 ار وا اجباج هک دوبیردقب مداصت تدشو
 غلبب یک ز ات ار لیبموتانیا یو . تشک
 ماگنپب ان كرم . دوب هدی رخ رالد ۰
 اصوصخم امنیس مااع یارب یک رزب هعیاضوا

 »و یاپملیف رد ید
 سو و هءاک ] راک»

 ملیفنیارد . دراد
 اوب و هدمآ هدرپ

 ازرو فیدرردو 2

 ۱ هتفرگ رارق

 اپ نایچراخ یورب



 دابخا
 هک دنا هدرک ادیپ 1 نا

 ؛ دنیامن یدادرب سکع یدروع

 یاهملین ناکدننک هب
 ٌهلخاد زا یمسد دوطعب هک ۵

 ۴ یارب

 یماظن عونمم قطانم حب هتیا

 تیقعت رد .دنبامنت ی داد رب

 تمسفهدنیامن < راس اغلب ردس

 رد رثداوناددارب ینابمک ی.

 قبطو هدرک زاورب وبم

 هدروآ تسدب ل اطاقمدا

 در یک دنز سس یدادربم۸

 تساهدش یوروش یئدبد و بلا

 یدادرپملیف چیهب نونکات ۰

 ۱ هقاد یراب

 5 هو و ۵ رز
 متسیب نرف سک وف یناپهک تبلامف

 متسب نرق سک وف ی داد ربملیف 1

 و درک هیهت اد پوکسا
 ًأرصحنم ارث ۲ زاهدافتسا وی
 و غیلبت زا هکشیازا سب « در

 اکب وما رد یئامنیس دی دج هلی ٩نیا

 روشکتفورسب نونکا « درک لصاح تغا رز
 ۱۳۳ اف اصوصدتمو هتنر کر

 رودرواخ و هنایمر واخیاهروشک ی ور 7

 ۱۱۳۱ خط تسا هدرک نم
 ۱۳۳۱ 19 وا هیبت تامدتم رس

 تسد زین ناتسودنه و دوشیمایهم یب رعناب زب
 رصم رد

 یریخا ترفاسمرد . دزدها وخ ی راک نینجب

 ینابمک لماع ریدم #ساروکساو رب

 «نازا و »یاق ]اب ۰ درک ناتسودنب سک ون
 ریدم و ناتسودنه ملیف نویسا رد سیئر

 و دومن تاقالم « ینیمج » یاهوب

 »هک |

 ناتسودنه یاهوبدوتسا راک تفرشیب یارب
 یدبه نابزب پوکسامنمس یاپلیف هو

 یودنی وکیمتعلطم . درک هلا رایت اداپنش
 - امتیس و یگندملیف هیهت تامدقم نینچمه
 23 اد < روبشنار یابناراب د وس
  تسا هدرک هیهت ناتس ودنه

 لفاجمناک را 4 دلار هنچسب رک  هلجم
 یدیدش هل اقمد وخ رخ | هرامش رداکی رما یبه*
 یپهذم یاپملیف ناکدنزاس هب د هتشاکن
 تساهدویئاعدا وهدرک هلمح تغس دوو اه
 ار لیحتا باتک دوویلام ناک دننک هیت *
 < لیمود .بلیسیس  طقف ودن |هدرک فی ر»آ
 تل ودزا اند تسا یلانثتسا نایمنیارد
 تسا هدرک تساوخرد یبهذبیابنامزاس
 را ودنب یب هیودنیا زایریگو لج یار *"
 . دن رادل و ذبم یدب دش تامادقا

 کز | دیدجو راتس
 نی رثاب رلدو نیرتدیدج < یلادنیلب»

 ریخا هامدنچرد هک تسا یسیلکن اهداتس
 ۱۳ رب ناتسلکنا یاض

 نا ۴۳ رامش

 ملیفنی رخ آ و نیرتب

  زوردرسم » وا

 قافتاب هک دشابیم
 < مادزیونامرن »

 كم هک هشیپ رثه
 نآ رد یسیلگنا
 .تسا هتسج تک رش
 یئامنیسرومآ نیعلطم

 سس سس هی "مات

 ۱ سکع نیرخآ
 ۱ هراتس«یلادنیلب»

 یامنیس دیدج
 ناتسگنا

 پوکس امنیس یرتمیلیم ۵۵ ملیف "ینیب شیپا دیناشخ ردیاهتف رشیپ وا هیت ]یا رب
 رد یدوزب یو دنیوگیم و دننک یم ینیب

 دمآدهاوخرد یسیلکتا ناک راتسلوا فص

 و شوه مه ویتابیزمهو درادرنهمه اریز
 یهلا تبهومودنیا زا دناوتب هک تواکذ

 , درس ار هدافتسا لامک

 منهج زا تشگ زاب
 ار یملیف «ینروم یدوا» هرخالان

 ؛ دنکیزاب تشاد رظن رد دوب اپلاسهک

 ذا تگ اب» ملیفنیا . دیناسر ناباپ
 دوخ یقیفح تشذگر سهک دراد مان < منبج

 هدش سابتا یباتک یورزا و دشابیبیو
 هتشاگن .شیماظن تایلبع هراب رد اسغشهک
 كنج نامز دد < یفدوم یدوا » . تسا

 یماظنیاهلادمهیلک تعاجش زا رب |هطسا وب
 دروکر :ثیح قیافه :دزتک تفایرد ار

 . تسکشار متارصع ناروالد و ناعاجش

 بوئساشیسروطب «متبجزا تشک زاب و مایف

 ربش دنچردنآ شیامن و هدشهیهت یگنرو
 اریزتسا هتخادناهارب یلاغوفاکی رماكررب
 دوخ یلم:نامرهق دنهاوحبم اکیرما مدرم

 یاهیروالد زا و دنتیب وایلصا هفابت ردار

 1 , دن وش نامداشوا

 سک و فیناپمک طسوت یدورب
 دی ایم هدرپ یور متسیب نرق

 یاپملبف هیت ریدم «كون ازلب رادو

 تسا هدرک مالعا متسب نرفسک و فینامک
 پوکسامنیس یرتیلیم هه ملیف تلوا هک
 روطب مه هک دو دهاوخ < كلف و خرج » ملیف

 یلیم ۵ روطب مهد یلوصعیرتسیلیم ۳۵

 رارق هک ار تانیسكنارق .دشده|وخ هیهنیرتم
 دشاب هتشاد !رلاکی زومملیفنیالوا لد دوب

 یلوصعم قوقحرب ارب ودملیفنیاددیزابیارب
 رد تقیقح ردیوهک تک و درک اعدا دوخ

 داجان سکوف ینابمک . دنکبمیزاب ملیف ود
 یدادرارت «یرکسنودروک و اب هلصافالب
 دادواب ار ارتانیسكنارف لرو دوبن دقمنم

 بوکس امئیس یرشییلیم هه ملیف شیاسن
 یم یرتگد زب ورتشیرعهدرب دوج وآمزلتسم
 لصاح یتفرشیپ هقیرط نيا هچنانچو دشاب
 سینیا زا سکو فینابک تسا نکمم دنک
 , دیابت هداقتسا یرتسیلیم هه یاهملینزا
 یقاپیک هکهم ی راذگن هتفکان زین ادهتکن نیا

 !رتانیسکنارف زارالدنویلیم كل ملبمسکو ف
 «ميتسا هدرک تراسخیاهدا

 مج تیوب ۵ هحفص یی
_ِِ 

 تست



 هتنه ملیف

 لحهپ ام

 ناپج یاه رپش ی رع * اب

 مش او هک  والع

 یاه هتش

 -!یاپلاس

 رقن هس كمك

 سپ و تغاس هدامآ یرادربنلیف یارب اد
 گرم یتهدشسب وبعت مللف هدر هکشآ

 قوف روطسرد هکیروطنامه اریز دندومت
 داتفا روکذم

 و دتنایع قافت

 وساج جیپم ملیف نيا رد
 همان ز و رراگن ربخ « سید یمیج » تشذک رس

 دروم ۰ سیراب ردنویب رت دلاره كرویوبن
 هک یتیدو مرثاردهک تسا هتفرگ ر

 روبحم«؛دنکبیم لوحم واب همانزور ربید

 اجن |[ رد .دیامت تمیزع تسپادوب هب دوشیم
 یابندیا ربهک یمهم رابخا و تاعالطا یو

 "تسدب ؛تسا یتایح تیمها رفاجح پرف
 ثي راب ملیف) ملیف ورکیبكي یودو درو ام
 یورارریواصت ورابغآ هصالخ هک یک زانو

 سکس (دننکی» طبضز ید یلیح تروصبنآ

 )۳۸ هعفص رد هیقب )

 ت ٩ هحفص ۹

 مراتس

 . ذوردنا اناد  نروتاترام - زردناس جرج



 هلرحتم یشاعز

۱ 

 ؛ دیاهتفر امئیس هب هک تق

 هات وک ملیف هم طق كي ؛یلصاما
 ادیدرسن وخ كسای ؛هب رک
 ار امش یا هقیقد دنج هک در

 ۳ ی دقت 1
 ۲۳۱ تب قرص کت

 ماسقا وعاونا؛دن وذیم هیپت ۳1۳

 ه و دیسانشیمهک اد ینسید تلاود
 یکیم» قلاخ یو .دیدادیب

 «زومیکیم» نآ ین اریاحالطصابا
 ؟فورعم رتکاراک نیا رب هوالعیو
 «كاددلانودو هلبجنم رکید ستکا
 نوخ یطوط < اک وب راک وج »فرح رب

 ٩ فرح و ندوک رک «ینوکدرم
 وا ءاتوک یاهملیف رد هک تساهدرک عادی
 .دناهدشرهاظمهاب یهاک و هناگادج ماگ
 رداهرتک اراک نیا تیف ورعم و 0

 ملیف هک یناکو تسین م کز ین ناربا
 اباصوصخم « دنشاب هدید اد « و رلاباکهسچ

 یلانشآ «اک و یدک وج» و «كاددل ان ودو
 بوبحمژا ددنایلاسیط اهنیا .دن دادیدایز
 یاهارجام وهدوب كرزب وكچ وک زا؛مدرم هبه

 و حود طاسبنا ثعاب یلاوتمقیاقد « ابنآ

 ,تسا هدشنایچاشامتناور

 یاپملیف هک ۰ ینسید تلاورب هوالع
 - .وئ.ك.د] »یناپمک طسوت البق ار دوخ

 شخب هسّوم نونکاو درکیمشخپ «وبدار
 سین اصخش «اتیوانتوب» مانب یملیف
 زی یرادربملیف ر-گید یاپبیناپمک  هدرک
 بلغ| هک دی امنیم هیهت یهاتوک یاهملیف ابترم

 3 هاثم اپیلیف شیاسن زا لبق اد ابنآ
 منک رههک الف نیا یارب . دیئامرنیم

 یاپیناسک رد «دننکی زواجت هقید تفهز

 میرزا

 8 و بیرغ و ب۶ تاناویح

 یا رب مادک ره 5 دژ)هد رک ظ وان

 یاهرتک اراک !نیرتفورعم رصتخم هلاقم نیا 4

 درس وخ كچ وک كس« یبد.* "

 یلمن

 یکیرد « وگ امرتسم »

 دوخ یاهملیف زا
 لیکشت یا هن اک ادج شخب و ویدوتسا «كرزب
 یاهت اتساد(زوروش دنم رثهیاهدع وهتفای

 اهنآ یاهملیق و هتخاساهنآ یارب یبلاج
 .دینکیم اشامتیناوارفتذلاب امش ار

 نیا نیرتفورعم اب هکنيا یارب الاح
 رب و هدومن لصاح یئانشآ اهرتکاراک
 روطس هب «دیئازفیی دوخیئامنیس تاعالطا
 .دیئامرفهجوت نیریز

 درادیشخب ریام نی ودلک و رتم یناپیک
 : یربخ هاتوک یاپملیف هیهت صوصخم هک
 سیل د.تسا كرحتم یشاقن ویملع ؛یشزرو

 مان «یبمیئوک درف » كرحتم یشاقن تسق
 خوش و قوذاب رایبتسا یمدآ هک دراد
 زا وا طاش و روشرپ حود و وک هلذب و
 قلخ «یرج و مات »یارب هک یئداوح لالخ
 یاهملیف هلسلس.دیاشیم یئامندوخ ؛ دنکیم
 یشاقن یاهملیف نیرتف مرعم «یرجوماتو
 نامه« مات» .تساریامنی ودلک و رتمكرحتم
 ؛ورتم كرحتمیاپملیف رد هک تسا یاهبرگ
 و هزم شوخ شوم «یرج» لابند هشیبه

 مينکيمیفر عمامشب | رذل رحتم یشاقن ءاتوک یاهملیف
 ابزآ تسد زین تاقوا بلطا و هدرک كندز
 هژرابم نیا دد دوخ تسکش هب رتژارد
 ملیفهس نونکات . دنکیم رارقا< نی وخ»
 راکتسا هزئاج ذخ|هب قفوم «یرج ماند
 ود + زا دنترایع بیترت هب هک دناهدش
 ناسهوی تب هبرک یوترسنک - رادگنفت
 ناریا یاشیس اد یلوا ملیف ود بسوام
 یاهیانک هک یموسیل وهداد ناش داپنیدنچ
 نمضتم و < سوارتشا ناهوی » مسا زا
 وءرختس روطب هتبلا ) یب] بوناد كنه
 هدادشیامنناریا ردزوته .دشابیم ( حازم
 , تسا هدشن

 هشبمه هکیدرسنوخ كس ۰ <« یبودد>

 زادعب :تساژوریپ تاعام و تازرابم رد
 «ییورد» .درادارمودهبنر «یرجو مات»
 دن زیمفرحمک یلیخ هک سایکچوک كس
 راک ود نیاربهوالع .دنکیملمع رتشیب و

 رتکاراک.ریامنی ودلک و رتم یناپمک «رتکا
 سرخ هک < ریبیتراب» مانب و درادیرکید
 , دشابم یاهداتفا اجو لبتت

 یابابویور رتشی تن وماراب ینایمک
 شوخ رتکاداک نیا .دنکیم هیکت «ناولم
 هدنک هژرابم دهاوخ تقوره الومعم هزم

 مهرمش تقون۲ ودروخیم حانفسا یرادقم
 رتک اراک ز ین «ردتقمشوم» !تسین شراولج
 زا دایژ تن وماداب ینابمک هک ت سایرگید
 .دی ابتیم مدافتسا شمان

 مانپ تنیاهبش ایبملک یتاپک رد
 نردم و دیدجكبس اجن] ردهک مایوبد
 كرحتمیشاقن « مسی وک و كبس هبیش رتشی و
 رتسم > زا دیاب تسقنیارد .دوشیم هیهت
 ثبب كيدرن تسا ید هکد رب مان «وکام»

 ددهک < مسیت ویسر پا و ككیس ,رواب؟شوخ و
 (۳۸ هحفصرد هیقب) ۳

 مست امتیس هراتس

 امش امنیس هد رپ ید
 دنراد یقم رده و تارهش ناشد یعس



 ۱۱5۱۱۴۷ مالص ینسیدنیمزرس

 وا . دن رادار یلصا شقت

 ۲ دنکیموداج و رحس و تسا رگ وداج ًاعقاو

 حب ۱ نیمزرس » هبدورو یلصا هزاورد اجنا هقالخ تردقهک تسا هتسناوت زین دابنیاو

 لالجو تهبا و هدش هتخاس یمیدق جوربو هداد رارق هداقتسا دروم لمک ادحب اردوخ

 روبع هزاورد نیازا رشرازه ۹۵ زورره درک ارهمه رگیدرابکیو

 شیپ لاسهس هب هک كدوک و درمونزرفن رازه ۱۷ زور لوح

 هی رفتكراپ داجیا ینسیدنیمزرس»قلاخ ؛ینیدتلاو قوذ « ینسلاد نیمزرس»
 یایاپ سبنآ دنتفای دوضح مسارم نيا رد «دنتشادنامیا ولیک ۳ ترک ۰۱ هه زور

 |ردوخ رکف مکمک داب نیایو هک دنداد ناشن «وایوشتابو كيدزن : سلجنا سول یقرشبونج یرتم
 ۳ دلم بازا ححص شیامهثقن وهدوب قفوم زین «دنلیتیدویمسر مسارمیط ۰« میهنا>
 تساهدم ] رد > اب

 ۱ و
 هد رس

3 

 یئاشامت كلد و خرچو « یرتناف نیمزرس  زا یلک هرطن» تكب
 دنزاوزابتخا ردار جیرفت لیاسو ماسقاو ,عاوناناک دوک اجنیارد- نآ



 ء هدش داجنا « ثداوح نیمز رس > رد هک ی عونصع ردنب رانک ر
 ترفاسمو هدش يصوصخم یتشک ر اوس نالاسگر زبو ناکدوک

 دننکیم زاغآ ثداوح نیهز رس رد اردوخ هتعاکب
 هوا تقیاب هدنوریم اجت۲ هب ری د

 رالد نویلیم ۵
 اب ومیظع كداب نیا ناستخاس جراخم

 درو رب دالددازه ٩ لوا هلهورد .تچ

 ناتخاس نایرج یطرد نوچ یلودوب هدش
 شنادنمرثه و تلاو هب یدیدج یاههد

 هد و زا اپن ابیاهزاتیاهن امتخاس اذل ؛تسد

 نویلیم۱ ۵ هب هنیزه مقررخ ۲ هظحل ردو دش
 تلاو اد لوپنیا هتبلا .دیدرک غلاب رالد
 ۳ ما كن ابزاارنآ وتشادن ًاصخش ینید

 اما دادیمت شرق واب هقینو نودب ك
 وراکتسا ءوقهب كنابناریدم 4

 ۰ دنتشاد ناتیمطا یو رظن نام.ا و

 لوب وهد رک لوبقا روا تسا وخ ردكز ر
 وزرا

 ردهک اهنیءزرسنیا زا كي ره ٌءراب رد "
 هدنتتهیا هناکادج جیرفت كراب ت

 میه دیم یتاحینو
 تداوح
 نیمز رسو مان هک كراپ تم

 رد دیاب الومعم ؛ هتفرکد وخب 4 تداوح
 نیااقافتا و .دوب رطخ و هنداح ی
 هدادماجنا یتسیدتااو هک تسا یلسع

 یردشب تمعق نیا یفرش تسفرد

 نرق رخاوا رد اکیرما یبرغ ردانب ۶2
 و میظلت رو یردقب و هدش میس

 ۱۳ قد نآ یدنب رد"
 اجایارد .درادن یقیقح د ؛دنب كياب یت وات

 هدیدرک تادحایلیوطو شرزب هناخدددذ*
 ۳ ط ت هک
 دم]و تفررد نآ یور ابترم یتشکو د

 ۱۳۲۲ راس

 ینسیدتلا و زجب یرگیدسک هچنانچ

 رس و نایرتشم ریاس و ناکدوک. دنتسه
 یرصتخم لوب تخادریاب < تداوح نیمز
 رم رد وءهدش یتشک داوس : طیلب ناونعب
 هک دنوشیم ورب ور یرظاثم اب هناخدور
 هدهاشمنا وتیم اقی رفآ رد طقف اداهن ] ریظن

 كچوک وكرزب راشب7 نیدنچ الثم .درک
 هکذدنا هدرک تسرد هناخدور یاهمخ رد
 یادص اب بآ و تسا یقیقح راشب1 تیع

 دزی ربمهناخد و رنو رد: ردهوک یالاب زا یبیپم
 قطانناهایک و راجشا و هوبن |ناتخرد

 ار هناغدور فارطا یاه نیمز یئاوتسا

 ونومیم ریب؛ ریش ؛ لیف یادص و هدیناشوپ

 امنیس هراتس
 لکنج نیابیقبقحتلاح یئاقپرفآ ناک دن رب
 ندوبن یلاخ یارب یعونصم
 مو تسویهابسیاهدع یهاگهاک هضيرع
 ادب رهناتغرد نایمزاربسو هرین اب واوخ
 ناکدننک حرفت و نایجاشاش یوس و هدخ

 هتعلگن ورف ناب وجارجام یاجپاردوخ هک
 ,::دنلکب روصت

 درا هداد

 مزال. دن ات یم یژادنا ر

 ناوتم طقف نانسویهابسنیا هک تست ر
 یکس ی ز]و تااو دنته « دوکد»و

 دن اس ریست

 عاوتا:فوعم لکنجنیا هاغدوررد

 لببق زا یئاوتس قطانم تاناویح ماقاو

 یمآ ران و حایت + راسوس + ین
 كيتسال اب اد اهن۲ همه هک دونتیم هدید
 تالآ ةلیسو تاناویحنیاو دنا هتخاس
 هببعاپل ]مکشند ردهک یصوصخم تا وداو
 تک رحدوخ زا یقیقح تان | وحلثم ًانیعدن |هدرک
 لیفدروم نیارد.دن روآ یمردادیم و هدادناشن
 )وررد و دنا هدشنشوءارف زین ندکر کو
 اد ووبزم ندکر ک هکبناک حاتتفا لوا
 اب «تسا یقیقح هکنيا لایغب هدندوب هدید
 تچوک هتکننیه ؛ دندوب هدداذک رارقب
 هژادناهچ ات یسید تلاو هک دناسریم

  تسا هدرب راکب تراپم وقوذ

 نیمزرس > داجیا زا" یلصا دوصتم
 و هییک تمیبط یورزا ًانیع هک < تداوح
 ناکدوک هک تسا هدوب نيا ؛ هدش یابتقا
 اب كيدرن زا دننکیم حب رفت هک یلاحنیعرد

 و هدرک لصاح یلانشآ یشحو تعیبط

 زد اریز دن زوماسب یلاهینارک تاییرجت
 دات ]هک درادزارصایسبد تلاو هلحرمره

 طاقت و اهراشبآریز زا دوخ نیرفاسماب « ور هناخدور یه
 را یهبدج رخ, هاعوور خیره سرد دنکیم ی شان مخ
 تسا نبمزرس نیا شحوتزایا هناشن ناگدرم تلکسا -تسا نیرفاسم



 رد رس رانک و هشوک ژ

 یملیمکت |رمهرب و مه رد مسجنی

 رس وصخم ن رت طخاث دشنک و ناکدوک زین ی

 4 یز رم نیمز رس فلتخم اف

 2« ره دنه دبمحب رفت وی

 یک دزبیاه كس و رعناک د ۳ 

 ادهآ و 2 را لکشب هک

 یضا دیلیخ توجن

 ثرف نیمژرس اد 8 .
 نم رس 2 «راکتا و قود تیحز

 تك زاپتمسقنیرت هتسج رب نأوت یم ار «ادرف

 ویا دا ریوتسناد یبسید تاحب رفت
 لیخت هوقدول و« هک هدشداجیا ییاپتامتخاس
 نادنمشنا رظت لمکم و هد وب یتسی دصخش

 احسا رود . دشاسم زاس هشقشق و سانشمت

 راددوج وتاوداو تا و هیتبا یرادقم
 یکدنز مضو دعب نورقرددهدیم ناگنهک

 لیبموتاطخكیالثم .دوبدهاوخ هنوکچرشب

 یور كيرتکلا هلیسوب هک دزادیئاوه
 نیا هلیسوب . دنکیمتک رح یصوصخم لباک
 و هینبا نایمردناکدوک «یئاوه سیورس
 تردقب و هدرک شدرک ادرف یاهنامتخاس

 دنب وکیماهنب رف ] ینیدتلا و زاجعا و راکتب

 حب رشت سس

 تسانالاک رزب صوصخمرتشب اجتی

 | هب نالاک رزب مهاپتمق ریاسرد دنچره )
 دنهدیمت !رهدافتسا و حیرقت

 تالحمهب هدشهتخاس تمسقنيا رد هک ی ئاه

 الثم تسا هدش هداد ساصتخا یصوصخم

 هلحم :اهسیلگنا هلعم ؛ اهبونارف هلحم
 و نامتخاسكس تیحزا هک هریغو اهینیچ

 دوخ لصااب یت وقت نیرتكچوک یدنب روک د
 ط.تف تالحم نیا یاههژاغم رد .دن رادن

 هتخ و رف یلجتءایشاو تابن ب۲ و تالکش
 اجت ] ردیلکلا تاب ورشم لاممتسا و دوشیم

 اجنیا زدهک هک یئاهراب واههفاک تسانغدق

 یلکل | ریغكتخ تأب و رشم وا ذ نأب رتشم هب تس
 دن ریمیراش رسهدافتساهارتبازا و هتخ ورق

 ه یلاس ؛ هدش ینیبشیپ هک دوطب

 نیمزرس» ردحب رفت و اشامتیارب رفت نویلیم

 | ءابایخ (ادن ژادنایمولج

 مالسصعا یتاعویطم

 2 هب یرکیدیاهتسه

 ۱ زا هک دشدهاوخ

 .هتفر ورت ومنیلب رم
 و تخل سکع ابترم
 نالالد هلیسوب



 سست و و کد رزم 2 رعه شن رو بف موعجم یع
 « سیارنوج

 مداب

 ۱ دنک تعجا رمناتسلگن اب یجیگهرب رج ر ..... و دشنافوط راجد جو مو

 هلاتم هدنسیون « ییار نوج »
 وابرف دوب هداتبا یقیاقزد هکم لیف هدننک هیت < نیکسهنوریاب و ومیدربیم دایژا ار یرادربلیف هک میدشیم تیحص مرک رس
 هدشادصهچوتم «ترب» ومهکد وب مقاوم نیارد 4 دینک ع و رشاریرادربلیف : درکیم
 یرادربلیق یاری هدامآ ار دوخ یدنتب و
 میدرکی ع

 یقیاق ددیدادربملیفیارب هک زورکی
 قباق روزی « رتسکنل تربو و میدوب هتسشن

 ملیفزا یا هنحصرد « سیار نوج »و و « رتسکنل ترب 4

 ۴۲و رام

 « فیک وا ترضحیلعا »

 و تا ی 2 --پب ۶
 2 ۲ زا هتشنک و یلوسمیاپسکم

 1 ۱ واطندب مو یرنش ن
 یک زبیاهل واطندب رک زا سی ۳
 دماجناملوطب هتفرکیهک .دهدیم تسدیبت ییتن رد دوشیم داجباصعشتسوب یو رزد

 1 مک ۲ ی
 سکسنیا هکیت ووصز ده مدرکیع نمو

 كلام اص یتحارات

 و متاوهملدا اریوهب کریو رو انهزگ < هوب نیارکقنآ ودرک زوطخمزنمود یرکف
 البدوب لحمنیا:هدهک یرظاتعو تانسم نی ءوجواب اریذ تشادمهاوخ یناش هچ متاس رب میلصا نطوم و ناتلکساب ازدوخ
 هدهعژا یب وغع ,نماه هنحصزا یضم رد تشادیر تشس یاب زعنم یوم
 یسنسآد روم دو نونف همع زوطنمنبا یارب « رتسکتل تب و ومدع آی مت رب شیوخ هل وحم لر

 مدرک و مار غ یتساو ۱ ماددیدجربع تدم ود نسهک .تسیا هیبرنهنب رن لوحم <« تری مروگیم یدیدرت چیهنودب نمد تخوم۲

 ماش درسکی ادوا هدیدتسب لیاصخ ی دوشم ی نابصع مک, لیخ رتسکتا تر میوگب

 ه

 - ا!حص



 و
 یودقع «-ت ژل كتبرس »

 ِزب ر

 اشاو یوضارف دنمشناد < ربمول

 من رع نی رتسپم زا امنیسهکد شتبات

 یرنه حوروقودشیامت و رکقنایب لئاسو
,۴ ۳ 

 هیث زا یاهعوجم تفصحرداتس . تصس

 .یصقر - یشاقل .یراسم لیتر

 قیطات زا یبو دشاسع
 ِ یوم

 و ممج اجکیردزیت ار مالک ورعش «یقیسوم
 زا یکی ًانض وتساهدادر رق «دآافتس

 ءاررددن اوت یمهک تسا یلئاسو

 ًاعرتع

 ععاستص 9و

 دوم

 نیرت روم
 وشزوم۲ ویلم و یعامتج یاپهنده وكته رق

 دهد ماجنا یمپم تامدخ یمومعشرورپ

 فرتط زا هرغتتم رامآب هجوت اب

 دی ایتسدب هجیتت نیا موکسن ویو هسّوم
 ماقم ناپج للم تبرد اشیس ءزورما هک
 رکیدرنه ره ژا زیمهم
 .دراددوقن مدرم یاههدوت نامرد

 ب وهدومت زارحا

 وتسب ندومنمرک رسیارب «اتخیدب
 فلتخم طاقت رد شرههک یرقن نوبلیم .تشه

 :دنوشیم هدنهانپ اسنیس یاهنلاس ایتد
 دوخ مفانمنیمأترظنز یتراحت یابنیس

 هتیاشهجوچیپب هک دوشیملسوتم یلئاسوب
 رد و تین تكرزب رنهنیا نآ 2
 هلیسو ینوتک یتراجت یامتیم هجيتت
 و وج هداقتسا یاهدع تسد رد یکاأت رطخ

 هک تسا هدش صاک تایرظن ثماتیارب

 ] ربددص رد دندوپ هدرب یب تم

 رتشی مدرمعومعمهات دنزاس مهارقیلیاسو
 ودن رب هدافتسا كرزب رته نیا زا رتپب و

 هار رد رتشیب هچره هتعادرپ رتهنیا مه

 .دورراکب یرشب یلاعو دیقع یاپفده
 و هتوک رد هک دشبیس راکقا نیه

 رکقب یناسک فلتخمیاهروشک رد و,راتک

 رد هک دنداتفا یئاهبیولک و مماجملیکشت ۳

ِ ۱ 2 

 |نویلیم ۲۰۰ هتفه رهردو

 ,دنیامنیم یلاخ و

 ]لیکشت ز زا یلصا فدحو ت-هادک یی

 2: اب تا هسیاقم و تاهج یاهب ولک هنیس هب یلک رظن ی
 دناهدمآ دوجوب ناربا رد ناونعو مان نیاب

 یاهنلاس یداع نایرج زا جراخ , اجن ۲ رسوب
 رنهنیأب نادنقالع و نارادتسود +

 نودب ادبوخ یاهلیت وهدش ممجمه درک
 یروشک وا یلع تاقالتخا نتقرگ رظن رد
 یملعیاهینارتخساب و .دنب ات یقرعمیکلمو
 یاههبنج یموع یاهتس نینچه و
 و هیزجت اد اپملیفنآ یکنهرف و یرنه
 بولساابارامتیس یلاعرتهو دنیامت لیلحت
 دادمن هلیسو نیدب ات دنناسانثب حیحص

 هقالع و دنیازغفس امئیس یقیقح ازادتسود

 امنیص

 . یرتحیحص لوصا رب رنهنیابتبن اراپن 7
 مان هک دوب تاعامتجا نیمه .دنزاس یتتبم

 رد زورما و تفرک دوخب «بولک هتیسو
 فلتخمعاوتازآ یتالیکشت ناپج ووشک ۲۸

 تسا هدمآدوجوب نآ

 .ووشک ردطقفهن نونکا اپب ولک هتیس

 روشک مدرم یارب و دوخیارب فلتخم یاه
 ایطابترا ءار زا هکلب *دن رادتیلامف دوخ

 هلسج زا یشامنیس یناپج تالیکشت
 «میلیف دانسا یللهلانین نویساردق»
 .یراکمه هلیسوب ودنته سامت زدمهاب هبه

 رسا رس رد اردوخیاهتیلاعف «كرتشم یاه
 , دنهدیم ههسوت وطس ندمم یاهروثک
 هک «وکسنویو اب تالیکشت نیا هوالعب
 تسادحتم للم یتیبرتو یکنهرق نامزاس
 یاهتیلامق رد و هدوب طابترا و یابت رد

 هاو رد تكرزب نامزاس نیایرنه و یکنهرق

 دنتسه میهس تیرشب هب تمدخ

 تساساونیتاوق یاراد اپب ولک هنیس
 فرطزاهکد نتسه دوخب صوصخم یاههمان

 هدیدرک مقاولوبت دروم نابج لود هیلک
 ی دروم روت هزورما و

 ممصاجم هنوگنیا رد هکییاپملیق هیلکالتم
 لماش هج و دنوشیم هداد شیامن

 و هدوبن لرمگ و روسناس تار رقم
 هک دنتسه زاجم عماجم هنوکنیا

  درا و یکر مک ضراوعنودباریملیق
 ًاصاصتخاارثآ روسناس نودبوهدرک
 . دنهدشرامن دوخیاضعا یارب

 دهسنارف زد بولک هتیس نیتخت

 اک وت ویچی د»



 مسن فا هات اس
 یا 0 هدف ناک

 تسا هدرک ادها امنیس هراتس

 دنتسناوت و دنتخادرب دوخ راک

 ژورما هک دنهد لیکشت یک دزبنو

 :تسانوزفازور نآ تیده
 ۲ تسشیاتعادرظن رد دیاب هک یعوضوم

 یاهتشع> :«ادلیک و هلجنم مهم ملیقدنچاپ هک بوبحم هشیپ رته «دروفنلک» ۱ اتیسیاهنلاس اب دیابت اد اهب وع
 ترهش ناربا زد «سازکت» و « ودارلک زا یدرم» « يدادینیرت هتداحو « «نمراک ۳ در

 یا هبحاصمرد,دربیم رس دوخ تی وبحم و ترپش حواردكنيا «تساهدرو ۲ تسدب یبوخ ۱ لب ملیقیارب امنیس یاه نلاس ر
 هدومتتیاضرزاهظا.تسا هدرکدقعنم ریام نی ودلک ورتم یئاپمک اب هکیدیدجدادرارق ]  ناش یئاه ملیف طقف و دورب اه اج ًاصوصعس؛دوعین ونکم ضوژا یو «هدروآ لسیدااب دوویلاهرد امراگتربخ [ریخا هک | دناوتیم دهاوخب سکر ه و هدش هنخ
 تس رشع ها ف رد اردوخهدشاشما سکع نیا نضردو | 2 اد رتشس یرضعم هک دوشبم م

 امنیسهراتسناک دنا وخیارب نم یاه وزر ]نی رتهب: هتشون شد وخ طخب نآ یورو تسا | طقفتاشیامت هنوکنیا یلصا روظنم
 هتنجربراث] و هدنزومآ و یوته یاهملی ناذتقالع سرتسد رد و 0 : ۳ > یتروصد. تسا رتشیب تمعفنم ب

 و لجتبیاهلینزا لابقتسامدعو نئاتیم  لقاتلیقژا یناپتسناب ماتحدنهدیمزارق . اد شیابن یئاهملیف اهب ولک هنیس
 دتت زاد یرته و یملع شزرا هک ار

 هک یرو]ممج زیکرم تي رو جيودتب اببولک هنیس یاضعا یارب مه مت +
 نادنقالعهدافتسا و هعلاطمد روم» زا ومههک هک دوشیم یمسنمضردو دوشیم هد

 « كناتیس»نیلوا . دوش مقاو امشیس رثهب ددرگ ناربناکدننیب یارب ملیف ینا

 رثه هک دهدیم نأشت یبوخب + شزرا یب هتشاد شزرا امنیسرنه رظن ز
 هدوتقب اردوخ یعقاوماقم هتفرهتفر امتیس
 انسو هدروآتسد امروتکمدرم یاه
 , .تسا هدشهتخانش یلاعرنه كي ناونع

 ۱ ناش «وکسنوی» یصسروقیقد رام هک دش داجلا هنارف رد ۱۹۳۵ لاس رد یمومع یوک-تفک و تب نآ کد

 نویلیمراپج ۱۹۵۰ لاسرد هک دهدیم رانشبایندیاه «اعلیف نی رتیتعزآ هوورما . یمومعیرنه قوذ بیترت نیابد

 یضب « هتفر شورفب نارپت رد امنیس طیلی . دوزیم تسفنم دصق کتیا نودب دیامن

 .  نلاسبرفن رازههدزای طسوتمروطب بشه ار اهیولک هنسیس زا یتضعب هقالمب ۰ دشاب نایمرد ی
 دادمت یا و دنا هد هدنهاتپ اعابنیس تاغوضومردیرتسیلی و تیکفت و زیمت ثعاب مهم لسا نج"

 راب نارهت ین ویلیمكم رهش یارب , دندوشمادقادوخ هقالع هوم ینداجنیاپلیف شیامن اسد
 ۳ - نا ربارداما 4 4 1 . تسا هجوت کلا ینعوغوخ -ٌیام تساهدرب الابارپولک هنیستیمه
 رد هک هم تا قونماترا 3-9 یو تسا رکذ لباق هک یرکید عود

 «هداتنابقع» عاتجا نه ردامنیس لاسدنچ تیتهاب جی رتتب ورم ودنکی م ادیب یرتخی «كنامنیسوكيلییشترکف جیددتب ۰
 , بیپ نادر رنه:نیبا یمقاو هتفرک مییصت و دمآ نایمب بم

 0 و میجاج كیرد ار ابباتک هک ص
 : مچ :مرامش



 دل رزب نادنم ره

 ۱ حس 1 5
 رشنی

 درب رس نادنزرد یئدم اچ ط یر

2 ۹ 
 هاش

 دی وشانش [ رتشیب دوویلاه یق رش یاهملیف دحوم « رحناو ای

۲ 
 ۱ دعب رتلاو

 .«لاسروینوی» یناپک ۳7 ۳ ۱

2 0 
 :ویدوتسا نآ رد دش

 ۱و)هیل وا یاهملیف

 اپملین ةياب 1
 رسأترس رد تسناوت

 . دروآ تشدب ۲
 خاک

 سن او رتل رحناورتلاو

 واتوعدیا رب ینداهماب(رجتا ورتلیم)و دومت ثبات دیدج

 لاس تفه و هاحنب (

 «اب رفیلاک> یافصم

 و تفریم رامشب ایت رفیلاک ی
 بطهتشر تقرگ میمص# (

 مدرسب هارنییا زا و هتخوءآ ار یرتکدد

 یل ودیامن یهجوت نایاش یاهئمت

 دنک یلمع اد هشقت نیا دناوتپ هکنيا زا لبق

 شنود

 شهر شا رتعا هناخاشابن کا هکد رک

 اقتسا وا دن راذگین وانهچ اد تاشیابت

 :دیشکدهاوخ تسد یگشیپرثه زا و هداد
 سیب هیپن رومأماب |روا هناخ اشامت ریدماذل

 ۱۴هحفص

 و _ِ هیت

 ِ درو[ نسیورب ارث هک

 هقال-ء(یتلاو) دسیب عقوم ن
 و و دوم ادیپ شیامت هیهتب تین یصوصخب
 تسدب ریگسلاع . دیک تسد رتأت رد یکشیپ رتهزا یلکب

 ( ریدم < ريام . ب . یول و زورکی

 یابلین ملیف هیهتیاررب ریام نیودلک ورتم ویدوتس

 ردمیظع یترهش (رتلاد) هکیئاجن زا و
 (یل ول) هکنیمه دوبهدرو تسدب اکیرمآ

 كخ دوخیاج رذاههدز هقعاسدشت امدیدارو
 «!متنابمتساوخبمهک |رنامه > تفک و دش

 نیا ریدم یاناقت (رجناو رثلاو) یلو

 راک فعض مهشتلع و تفریذت اد ینامک

 دومنادیپ هربخ مد] كيب حایتحا

 هک یماگنه « رحناو رتلاو 3

 دروم «داتفا نادنز هب

 تفرگ دارق یندب شیتفآ



 ۶ ملیفداتعت |

 نایرظان 2 ش

 فورعم نادرک داک تاکجیم
  مرفب هک تسا ینادنم دم

 اروا ناوتیم و دهدیم تبیه
 هک یراث ۲. داهنمان تسیلام

 سابتقاهک یراث [اصوصخمدرو"
 و هدوبنیرگید خش ةتشون ,

 ۳۳۲ حوت و میظنترد اصن
 , تسا رما نیا لماک نیبم تا

 شییانایحا لئاسمبلغا وا اصوسع,
 شیاپلیف یارب اد شزدا یب

 نیا ی-ااع شدورپ اب و
 هب قلعتم هک یملیف ساخ م

 عوضوم وهلثسم نآ ۰ تسا
 الماک یتروصب و دهدیم ناج ار شور

 ۱۳۳۳۲۲ هنارهام و ی
 ۳۱ ندا لو
 ریثأت ود رگنیمیعا تن |تروصب مرفب كاکجه

 اقافتا . دنادیم زیچان ملیف رد اد یوت
 ملیف بلغآ یارب وا هک یئاپعوضوم نیمه

 (یفآنچ یاهعوضوم) دنک یم باخت | شبام
 دنم رتهنیا هنوکچ هک دهدیم ناشن یبوخب

 دکتم ناحتنا ملیف یارب ادیصاخ ني
 و دنب دروسرف رتشیب و رتپب «
 رکید تدابعب و دریگرب رد ارد

 تلبس نتفرک رظن رد اب وا یاهملیف ی

 باثتجا یرما «شیاهملیفساخ
 رتهب ین اهعوضومهاکچیه وا

 ژاربا یارب دنکیم وهدرک باختن
 دهاوخت و هدرکن ادیپ دوخیتسیلامرف ره

 تاکت و نونفاب یزاب كاکجیم ره
 < ۲زلوص عزای »یلامنیس سس
 یارمشزا یرایب هکر وطنامه 1

 و راک یدنه كبس یارشاص
 نونف و دعاوق و ظاقلا اب یزاب ن

 نردم ناشاقت زا یداپ زهدع و تسا هدوب ی
 اهم یاه ت و نشورو هیاسورون اب یشاقت رنه

 وصتن اد

 یزاب یشاقن هدرپ رد

 دز دون ادزدوخ یوتحموعوضوس نادنچیبجو > ۰

 نیارد كاکچیه ةکد رک فارتعا +"
 317 ولج نارگیدزا انس دا

 شاپ لیقووهک ی زایسب یاهداکتباظاس ۰
 ۳ تو و دهدیم

 امنیس +"
 ر یدایس

 رد یاهزات و دی
 شزرادنکیم زاربا و تخک
 .. تسا اراد

 ۳ . از یلیف دنمرنه نیا ۰
 2 یتاجاد زا رتشیب اب ۰

 و عطق ًادنبایم هنحس هک
 . مرام

 سس منو یراق سس
 البقوا هک یتعم نیدب . دوش ژات ومدلصد
 نسودوب هدومن ژاتن وم دوخ زنم ردا راه هنحص

 تنموومو تشادیمرب مهلایندی یروطاداه
 و كنهآنه نانچ اد نییدود و اهدوتکا
 نییدودرد ژان وم لبعهک درب هدرک قیفلت
 یناسک .تفرکیمماجنا یردادرب ملیفنشدد
 تک ررب تالاکشالاح نیع ردو تیمهاب هک
 دنهاب یمهاگ 7 ژاتتوم و ملیف ینادرک راک
  دنوشیم فقاو زاکنیا تمظمب

 نیرخآ و نییلدا نیا تسا یهیدب
 شیامز7 كي تقیقح ردودوبعوننیا ملیف
 3 دوی شم هی تام ست د

 یاه ملیف یاه عوضوم زا كيره
 زاربا یارب یمیس ویانهپ و هصرع كاکچیم
 ملیف ناتساد ۰ تسوا یحبیلامرف رنه

 یمیموهصرع نینپمه < هانکی فارتعا >
 كي دشاباتب رکا هک تمنیا عوضوم .تسا
 تسیابیم ًاتدعاق هک روطت 7 شیشکی اقآ
 دنیوگیموابمدرم هک اریزارو دشاب . دشاب
 میاقو هچ ۰ دهدن ژورب یسکب هجوچیهب
 . دتفا قافتا تسا نکسم یبلاج

 مامت لثم مه یفاکیرما دنمرنه هتیلا
 و قرطب اهتنم ایند طاقت رگید نادنمرنه
 هتفرگرارق یلماوع تحت یرکید یاههاد
 روبجمهک اسب هچو دوشیم یتالیحت واب و
 نودبیایند رد تاکچیه یاق7 لثم دوشیم
 وهون .شیشکكي یزورما بهذم ونید
 وضونموم ام حالطصا زد و سدقم الماک
 یتوگ تا ارفا وادرومردودروآ دوجوب هدید
 اکبرمارد هکار یناک هلیسونیدب ات دنک
 یلاهییرف نینچب ناشرس یفرب كبک لتم
 زارتمچم یلو دنک شوخلد « تسا مرگ
 تیصعتش+|ر شیذک نا هک تسا كاکچیه رثهنآ
 ءرخالآب اد وا یندرکش دداب و صاخ
 البتهک یمدآ: دنکیم لیحت یجاشاشب
 شاهقوشم اب تسین رضاح تنجب نتفر
 دوش شوغآمه وا ندشراد هچب ةناهب هب
 ادب و دیوتیمن همان وابكنج یاتتارد و
 رابکباهنت و هتشاد یدرسو تكشخقالخامه
 نتشاد رهوش نتناد نودب ویقافتآ مهنآ
 یلیخ و تساهدرب رسب وا اب یبش شا هقوشعم
 یک« تسا هدرک شومارف اروا مه دوز

 نیرت روشرپ و نیرتیهیدب_لباقم رد هک
 كتخودرس ردقنبا تاساحا و تالیامت

 روطنیاهک دسریم رظنب یمیبط الماک تسا
 نتشادهگن رطاعب ودی] ردبآ زا سدقمهکشخ
 شیپ تک رم یاپاتهفیظوماجناو رفنکی زار
 .دورب

 تس زا رتکن رز كاکچیه همهنیا اب
 شینک نداد ناشن اب و دوش روصت هک

 . دنکیم یلاخ
 مادگ ره زین یگید هدشقلخ یاه هفایق

 نایلاس هک یلز ؛ دنتسه هچوت دوخ رد
 دژرویمرهم درسو كشخ شیئک نیاب زادد
 وزوسلدرهوش « دنتسرپیم اددا هناقشاعو
 «سانش هفیظ ونانسدادو سیلپ «وا ناب رهم
 هک شنژ هود ؛وا لتق لمع « لناق دوخ
 رهوشلثم مه لواتاظحل نامه زا یچ اشامت

 دوخ زا یفعض هرخالاب هک دربیم یب دا
 8 . داددهاوخ ناشن

 رد تسا نکسم هک یلاحرداپتیا همه
 ملیفرد یلو دنضاب یماتنتساالماک عاستجا
 هتارهام یچاشامتهب و دن رادن یمتصت ٌهبنچ
 ,دنهدیمرارق متات تحن اروا هدش لیحت

 كيزوم؛ملیف رگبد تقدلباق هتکنود
 یایاوز باغتنا تست ۲ یدادرب ملیف و
 رد اصوصحم ملیف زا یئاه هنحص یاربحک
 :اهایلکمهرس تشب یاههنحس و ژاتتوم
 ریثأتو كيمانيد طوطخا یئاجب هدافتسا
 نیمه تسا یچاشاست نهذرد نآ میقتسم
 سعشوملیف رد َگ یاه هبواز زاهدافتسا
 یچاشامت هدوب هدیسو دوخ رتکادحب < موس
 رئأت رد دشاب هجوتم هکن ۲ نودپاریداع
 . دادیمرارق یدیدش یکیمانید

 یاهم-تزا ملیف هنیمز كیزوم مت
 هبنجنآ اب ذاوآ یهارمه و تسا یتایلک
 ًاجب ؛داقتسا و تساهدادنآبیناحور دب دش

 لثم یمانج ملیق نیدچرد كيزومنیا زا
 رنهدد یبالقتا لمعكي ۰ ملیفع وضومدوخ
 . دورمرامشب امتیس

 نینوخ پاتهم
 ویدوتسالوصحم-یسراف ملیف

 ناوراک
 نتخاس هب میصت یتین نسحاب هدننک هیهت

 ابشراک یتهجو للعرهب و دریکیم یملیق
 تسردهک دتفایم «یلف» و «یرته» رداک
 و .ملیف هچ رهزآ روا ملیق ماتا زا دب
 زالبت و دزاسیم تحارات تسا یزاس ملیف

 ملبق دیلوتو هیهت «دیآ دازابب_ملیف هکن
 نیع رد . دنکیمكرت یتدم یاربلقاال اد
 ملیفنیا هدننک هیهت هیقانیم یاق۲ نم لاح
  تس)یمزراای و هدرکلیصح سعش هک ار
 یوجتسج رد » تالاقم ردهکی حب رباثب
 المک ماهدومن < دوسی دباب هک یناپهار
 هک احل نیا ژاریصقتیم .منادیمت ریصقتیب
 25 1 ,دناهدروخ برف ارچ

 یتاحالصا رهاظ و لاسکی یط زاد ملیف
 " هدرپ یورب نیا ادص و ژاتنوم ظاحلزا
 عج ایایسیب طت ایآیلو هدنآ
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 ملیفداقتن |

 رد یهاتوک تحس ومیلیف رابکب ندید

 د لاوتسنیا دناوتیمدوزیلیخ نآ دروم
 دهد بذوج

 سس اس ویراتسو ناتساو
 نیا هدنسب قداصالماک ملبف

 و هتشادرب هنا ودنه و

 مه نآ ماجنا هدبعز و
 لب هک یاهنتیون یافآ .تما

 و هدادرارق زیو] تسد اریجراخ هژ رس

 روطن ) یسیون ناتساد نوذنتشاد

 ربا طیح
 و تسقود هکدناهدوب رواب شوخ

 ناتسادهژوس تسناوتیم مادک ره هک یساس

 دحاو ناتسادکی رد دوش یاهناک ادج

 كئر یظاحلزا اردوخ هژوس ودناهدروآ

 رگند فرطزا و دناهداد < یعامتجاد

 صاخ ضرمكي «لیلحت و هبیزجت» تروص

 و دنمرثه هدنسیون تسا یپیدب.یحور

 رد تسا رداق یکسوباتساد لثم یرهام

 عوضومنیدنچ وهد رک زاجعادوخ یاهناتساد

 گن رنیدنچشرتا و دنک نابی ادیلصا و مهم
 ماجن اب رداق مهامش وهدنب ای ] یل و دشاب هتشاد

 ؟میتسه راک نیا

 ملیف كي ردهژوس ودنیآ رپ اما

 . تسا هجوت بلاج زابس زین دوخ

 یامهملیف یاههدنسیوت متاديست نم

 یدوخبورشم اپنتدنهاوخیم یکات یناریا

 یاپهملیفهژوسا ریسوماتالثم یاهعوضوء و

 نیا هک مینک شرف رکا و دنهد رارق دوخ

 یک دن ز یتخب دب اعقا و ودنتسهبلاج اههژوس

 دسریمت رظلب اب] تساهزیچ نيا رد ام

 هدش. نایب لاحب ات یفاک هژادناب هک

 هدشاب

 ارچ نادیقیسوم یاقآ ن نا یاخ

 رد و دنزیمن اد شدوخ روش یقیسوم

 یقیسومابناششوک نآ تیرثکا هکیروشک

 یاپن ادیقسوماتدنچ و تسا سون امان یجراخ

 دن درکیمراک یملع یقیسومرد هک |رنامدوخ
 اق[نیا ۰ مياهدرک هداوآتهجرپباجنیا زا

 و دزاونیم یجداخ كيزوم رتات كي رد

 روضح وا ترسنک رد هدنونش مه همه نيا
 ادتنک شس

 قاچ وهاتوک ودنلب یاقفررت هج وتبلاج

 مهوانوشمنمضردهک دنتسهاق ۲ نيا رغالو

 و دنوشیم بوبحم یقیسوم عون نیا رد

 بونجیاهرداهب نزی و اهلهاجدایی اد مدآ

 ندنارو

 مه ادیپ

 : دزادناپمام

 ره زا انس هن اتخبشوخ ای هن اتخیدب

 رستیعقاو و تقیقح اب یتشیب نهرگیدمرف
 رتشیب دقنیب یم ادملیف هکیمدرمودداد راک و

 انقاو ریواصت دنهاوخیم رگید زیچرم زا
 دشاب ناشیارب مقاو یگدنز هدننک سکمنم

 . دننکیم ذغا مسلیف زا مهارروصن نیهو
 ایرج هک یملیفهدن زاستراسجو تب رج

 لاکیاتیتح ار دوخ ملیف یغورد میاقو

 .تسارو7 بجعت ًاقاو دهدیم همادآ لبق
 نیارسپ یحوررترم ملیف مود هژوس

 زا شتبارغ هک تسا نادیقیسوم یاقآ
 قباطم .تسا رتشیب رایب یلوا عوضوم
 یحود ضارما رتکدكب زانم هک یقیقحت

 ناشت ملیفدد هک یناور ضرم نیئچ مدرک

 رب اما.درادن دوج و هج و چبهب دوشیم هداد

 دشاب هتشاددوج و ضرم نینچ هک لاحم شرف

 یدد هام زا یئاهبش رد باتپم نداتفا و

 ریغ شرم داتفرکاروا شیرم نیا تروص
 یاجپارچ « دنک ندوب (۱)یباتهم حالعلباق
 میلسلقع را واردام هثداحولیصفت همینیا

 وایاهفاطا هرجنپ هب و هتفرگن روتسد دوخ
 الصا شرسپ هک نک یمن لص و میخش یاه اهرپ

 عیلقو نيا هجیتن رد و دنیب هن |دباتپمروت
 ؟دهدن خر

 یقطنم ریغمهناتسادموادت و للت

 كولاید تالبج . تسا مهردو شوشم و

 و درادن عوضوم دوخ زا یمک تسد زین

 یسیون ناتسادقوذالصاهدنسیون هک دناسریم
 درادن ار ك ولایدمیظنت و

 شی ومک نوچ ملیف ین ادرگ راک درومرد

 نودب و یمید یسراف یاپملیف لغا لب
 درادت یمو زل ثحب هتف رگ تروصحیحص ع الطا
 هدشهتفک اهراب هک اریمیدق یاهنخسنامه و

 درک رارکت دباب

 یمیلست هموحرم زا ریغ اههشیپ رذه

 هقباسهک رگیدرفن ود یکیو یتشپب یاقآ د
 یزاب دنتسه راک هزات نوچ هبق دن دادیرت ات

 و تسین ناشدوخ ریصقت اهن بلاج ریغ
 . تسانادرگ راک هجوتم

 رک ذتمهتشذگ تالاقمرد هک روطن امه

 یلاهپیت یتشهب یاقآ هب ماهدش

 تساسانمان وروجان شیارب ملیفنیا لثم

 كي.درو آيمنيئابرایب اد شیزاب شزرا

 ثحب دروم ار یتشپب یاقآ یزاب تمست

 نی رتکچ وکد وریمها رناب ایخردوتسا تسم
 وا تاکرحندوب یعونصم : یچاشامت تقد
 * امنیسرد اصوصخمروتک |یزاب .دناسریم ار
 تاکرح زا هکلب تساتءیبطزادیلقت میوگیمن
 لثمدنم رنه روتک | كي ,هدش هتف رک یعیبط یلصا
 تی زا 7 هرم اتمام شان كب

 .درو ۳ یو
 سرد روتکا هب ایند یاجک چیه رد

 ره یاربب هک دنهدب دیابن و دنهدیمن

 نباباطمتسیابیم یزاب و لسعنی رتکچوک
 رکا ایدرک راتفریشرافس دادرارق ولومرف
 ميرنیارت ان كيمالکبناکمیضب رد لقاال

 دشابدوج وم

 ۸میاندو »
 و تا

 هب سکعرب
 هن وکچ هک

 ۳ اتسستاو

 :كي نادرک راک

 هت دنکیم قلخ زیت
 ردن زاسب

 .عیاصن نتب
 ]راک ناشیاپملیف
 اشامت ادیدشهک

 راکدقاف ًارثا۱
 :دادمتسا هک

 .رنه دادعتسا

 * نیاب تسا مزال

 هک
۰ 

 ۱ ناونعپ
 ژاتن , رد

 .تسا



 مایف دافتنا
 روتکا تلاح دیدشت یارب رو «

 تساهدشولق نآ رد هنابشا
 نیدود یدومع ویقفاتاکرح

 دقاف ار همزالش
 ملیف نیا یدادرب

 یاهرثا دروم زدی دا وا رب

 هجو جیپ < ۱601 ۲

 > واه+ دی

 كردارملیفنا ونع رد ۱ <

 چت مینک مینک افتکا هداس یاههنیمز نا

 7 عار 9و

 دنم رثه « رلک هن رو هب قلعتم هک ملیف م,|

 تح لباقتهچ ودزادشابیمیوسنارف فو .

 و ناتساد یوتحم ظاحل زا

 . ملیف ساخ مرف رلظ
 رظنب كيسو هداس ارهاظملیف ناتسا

 یقیسوم ریضف ناوج تشذک/رس ۰ دسریم
 ددرکی مترهشو قشعلابند هک تس

 هرخال اب دایسب یاهایّورو تالیختز
 نسیا ریز رد یلو ن

 هتفهل یرتقیمعو رتمپم روظنمهداس ره اظ
 و یرتنافناتساد نیا اب رلک هنر و تس

 . دسریم ودر

 یتقیتح« دنکنأی اریتقیتح دهاوخیم ابیز
 ,دننک رواب هنها وخیمناه یلیخهک ار

 هک یمدرمزا هتسد نآب دهاوغیم وا
 دنتسین مهیمک هتسد ایند مامت رد اتاق
 هدب اببوخ هتشذک هک دهدناشن و دبوکب
 هک مدنیا و تسا هتشذک . ابیز اب تشز
 دهاوخت دوجو رکید یا هظحل و درذکیم
 رارقرکاو تسا تیعقاو مد نیا ؛ تشاد

 نورف زد هه دوض ادیپ یتخبشوخ تسا

 تسا ناهدرم نیمه نیب رد ی تب
 نیا و درکزاب اداسه مشچ دیاب اینم
 ء تفاب ادیتغبشوخ

 شیپ اسبلاس یلیخ هک یفرح نامه
 ماعتیلصا مت و هتفک مایخ ام 9 1
 .تسوا راش

 رتطزا یلاخ رلک هنر رثا همهنيا ۷
 فوسلیف كي یکریزاب و تسیا رس ۰
 قید كرزب نطومه لتم رتشیب داد

 هدودزایلیخ رد ار اهیلیخ سنارف لرتات
 ءهزریگلیم .دنتعب و هبهناکر یزا یک دن ذ یاه

 ۳۳و مو هلبیوم بلاج هتعن
 رو هک تسا یلاتفا دایمب یام

 یاهرتک اراک شیامناب ودراد دوجدرنا ن
 فطا وعوتاساسحا ۰ فلتعتمیاهمدآ ی

 وخنبدزاد دوجو مادکر ه ردهک ار یتاتا «نیریشیای و ر» ملیف زا یا هنحص رد پیلفرا رژ»
 تغس ار یچاشامت و دنکیم نایب یژداب
 , دهدیم زا رق ریتاع تحت

 نیاب یرثّوم كیک یدک مرف كشی
 رهامدنمرنهكي و دنکبدناوتیم روظنم
 یاهدیتعنایچاشاست ههقهف لالخزا .دناوتیم
 یسامحاو دهدزوقن رثب اهن ویلیمرکق دار
 .دهد .تبارسایند فلتخم نامدرم هب اد

 زا شیب هکی دنمرنه « نیلپاجیاراچ
 تسا یبیسص و یمقاو نامناكي زیچ ره
 عون یدمک زا رثکا دحب ارهدافتسا نیمه
 سک ر هزا رتیلاع نم:دیتمب و شدوخ ساخ
 زوزماهک تشنیامهن ] هجیتت و هدومن رکید
 ناقهد اتیناریارکفتشور زا رشاپن ویلیم

 ملیف یسیلگنا و یلاکیرما رک راک و ینیچ
 دن وشیمداشوا اب دنیب یم لماک قوشاباروا

 .دن وشیم نیکمشخ اب ودنب رک یم وا اب
 شیپ واب و دن رادیمتسود اریل راچهمه
 دن راذکیمما رتحا كچوک و ک رزب تب ره زا

 ینابتآیارب ملیفنیا ساشمرف یلو
 بلاج ًاعتاو دن راد یمامنیس تاملاطم "هک
 بلا . تسا رایسب تقدروخ رو وهجوت
 روصت ٌءوق اب ملیف مرفرد هک دوشیم هتفک
 لقاالایو تشادراکر س ودایز نا وتیمن لیتو
 زا ناوتیم رمش یرنه مرف رد هک ر وطن[
 رهاظم نیرتیلاعو دوبن هدافتسا اوق نیا
 ناوتیمنامنیسرد ؛درو۲ دوجوب او :ساسحا
 , دادماجتا

 همهاب انیس ٌزورما ات تسا یپیدب
 یرنه هیایب تساهتناوتن «دوخ» ششوک

 نابرجلئمرتشیب و دسرب كي زومو:رمشلثم
 دهدیموهدادخر يکدن زرد ءرخالاب هک یمیاق و
 ملیف یلو . تساهدون هولج مدرم یارب

 هدنی] .یارب اد هار ملیف نیا ریظن یئاه
 جدادم و لحاربب رنسهنیا لماکتو امنیم
 . دنکیمزاب یلاع

 یکدنزاب لیخت و ایر ملیق نيا رد
 لاحنیعرد و بیجعوحتب یمقاوو هرعزود
 لاجو دوشیم ماوت و طولعم یا هداس
 لثم .تسرد :ناکسونامز نآ زا رتهجوت
 وینسنودب نیسیزوم اب رعاش كي لبخت
 .دوشیمموهفم

 بلاج یزانب زا شیلیف ردرطک هنر
 رمرمو و یئاییز ءتفارظو بیلیف. دارژ
 ول ولانیج و لوراک نینرام تماق .« شارت
 هدافتساریخا ةزاتسنیا ًاصوصعم .«. ادیجی رب
 .تسا هداد شملیفب یصاخ فطل و هدررک

 تحب مه ملیف هلب ود ةراپ ودتسا مال
 نیسینکت و لارتناس ویدوتساب دیاب .دوش
 كيربت ملیف نیا بوخ هلبود رد نآ یاه

 ملیقره رد ژالبود مهم تالکشمزا
 همه زا زیچهس یلاع ملیق نیارد اصوصخم
 وملیف كولاید همجرت یکب . تسا رتمهم
 نآ یاهزاو7 یارب رامشا انابحا میظنت
 ژا یکسچوک یابسه تسق ایوک . .تسا
 تالدجوهدش فذحینابساشمب ملیف نیاكولابد

 رو اب" تسا هدش باختنا نآ یاجب رگید
 كچوکی اهتسق نیمه هکنیا نتف رک رظن
 هداد اهیچروسناس تسدب كزک دوب نکسم

 رد وهنئک صقان دوخ یچیقاب اد ملیف و
 یلاخنآ یاجب_هدشباختن !تالمجلاحنیع
 یا هتالءعالماکراکن س رظنب ؛تسین .فطل زا
 0 , تسا هدوب

 ملبفیارب امشا باعت | رگید عوضوم
 ۱»»-»-»- پی ؟ارا ( ۳۸ هسنصرد هیقب)
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 رهش لک
 یناب رهشهدادا .دوشیمهدرب
 ۱۳۵ یملیف در یر همانس انش هک دنک ی ًاروف

 زرط زا بلاج ۱
 یقالخا یرثا نی دوم

 و هدرک توکس یهادک راک و ینابرپ
 ورد هرخالابیلو . دیامنیمنزاربا |

 رک لوپیبد دوشیم ادیب وا بب 

 او دادن ربخ ءاگب و هدوب رهوش ونژ هک لراک وانآ ۲ ۰ هیاش یناب رهشنی دوماب یمهم تامک دناوت ی"

 ٍج زا هک یک

 رو] و مد سیلپ هداداب دندرک یم هدادا | دییو حر
 ۱ شق وشمم هک و هدشحراخ دوخ یک دزتهب تلاحزا ان آ اتم یتدیاب ار ندید ضعبب هنیلآ وب . دنوش یم هدروآ

 . دن زیم وا شوکب یمکحمیلیس تیتاج
 هک دنن زیم سدح ًاروف یناب روش نیدومأم
 و تسین مه اهیکداس نیاب اهن آ نب هیصق
 هک ان . دنیامنیم یلوجزابب ع ورش ان [زا
 یکدنز یارجام هتشادن دارقا زج یاهراچ
 ان ] ره وش نوج لراک ,دیامن یمرارقااردوخ
 هب ونک ملاخ شن رد «تابتس هرثبا) نویماک كي یا داد یل ودتخر هاگنب رب هوالع

 ۰ زور میصكی ینشدرویکی دات رد  ملیف هصالخ
 نیدنچ الاک لقن و لمح تپجب شت رفاسم 1 ۳ 1

 یدام ظاحل زا لراک . دشک یملوط هتفه 3 1

 یهاک و دنا ریم |رن آاصخخششدوخ هک تسا
 <اک راک هنیلآوی» لاسلوا

 تپب تلاحرد تیساسح و رون زا ]ا
 : بر دااب ودر 2/9 دنکیمتک رحبرغ ف رطب كروب نوتل راش تخ ,هداج اب كي ۳۳۳۳م هاب ودراد ار هچبك رد دراد لغب ریزرد یک دزب كسورع 45 یلاحرد یف دژ نتش ی نیما بن د دراد لب ِ ۱ ۴ نتشاد یوزرآ یلو تسا نب اع شتیمضد ِ 3

 1 ِ رومام تسدب < یکسنالسوک یلیو » مان یدول ] نوخ ۱ ی و ۱۳ از رپ ام و هاسوتم دکرتم اودنایق تسق ثبت ومهک «نوجان] > .تساهدشن یدن زرف ۳ ۹ تبحاص زوته درذ گیم ان" اب شج) ودزا
 هکنباات تشادهمادا ذورب زودغودد نیا لاحناشیرب كرتخد ًاروفیناب ز

 مرومام . دهدیم روب زم
 . دردیمنا زا هانتفه + هقبقد دنچ زا سپو هدرک تباده ینابزرم كقاطاب ار
 ۵ ج زا سپد هدرک ینابزرم كقاطاب ار

 دراد هطبار شاهیاسمهرتخد اب هک تسا یلبنت مدآ ونورب
 مطب بت بت سس ۱۸هحنص-



 ا)زه ۳0

 0 ظا

 زر و
 یا دن ر ۲

 زر اه ی رامدیاها

 و هدن رز یر 1

 هرخالاب ِو
 ۵ را دم رب

 هدافتسا هجب ندروآ تسدب

 هراجایقاطا وایارب , دنک
 یراک دوخهاگش ردو هدرک
 هلیلآ وب , دهدیم ی دن
 نیمه هک دوغ لفطاب دن ادیمن
 دم[ دهاوخ ابندب هژ و ردنچ

 یدوزدآابهلتنیا و دنکب هچ

 وا زا !رلفط هک ثسا انآ

 تسنم ز | لنت ط هک در وگب ش

 هثیل آ وب تسا ینالوط
 نامیاز لئاسو انآ و
 ابن دی یرسپ دی امنیم م

 لراک و ان هب ۱۳
 رگبد وا دجنکیمن تسوب رد یلاحشوخ زا
 ان] یلو تسایئد دارسفا نیرت دنمتداعس

 . ان ثعاس

 تقیقح ندش راکش آ زا سرت و باصعا

 تعاس ددادنیمارآ هج وجیهب
 یتحار

 رارصا هنیاآ وی نوچ دوشیمرتدابزوا رد
 هدشهک مه همف دکی طقف رک | ادشلفط هک دراد
 دئوب ار لفط رکا دنادیم ان ۲ یلو دئیب هب
 یناس۲ راک شلفطزا وا ندومن ادج رکید

 كي شردارب كمکب ظاحل نیا زا .
 دهاوغیم و هدرک تسرد یبالق همانسانش

 ات دنک جراخخ نیلرب طیحم زا ارهنیلآوب
 رانک ردمحازمنودب ومارآ طیحمرد دنا وتب

 زا ان[ ددارب ون ورب . دنک یکدنز شرسه

 یم نانشرهاوخ رانک زاو تسااههراکیب
 واابیب وغ هنابم لداک لصانیا یود دروغ

 ندرک میط:یارب و و رب یاهششوک . درادن
 ثلرب زا هنیلآ وب ندرک جارغا هرخالاب و
 ندید یارب هک هلبلآ وب . دنامپم هجیتنیب

 یمد هدمآ انآ لزنمب تسا هاوید شلفط

 , دنیب اد شلقط هدشهک یوحت رهب دهاوخ

 یم قاطا هداو , تسی لزنمددیسک ابوک

 لفط هک تسیاهکشددقاطا هشوک رد دوش

 وورب لر رد «سنگر ویدروک »
 هکنیا لایخب هنیلآ وب , تسا هدییاوخ نآ رد یضیرم

 یم شزاون وهدیسوب هتف رک شوغ] رد ادوا تسوا هچب

 رب دوخ اب |رهچب دنیبیمندوخمحا زم اریسک نوچو دئک
 شب رع یلیخ هچب . دوشیم حراخ ان لزئمزا و هتشاد

 یم شدافس انیلآ وب هب نیز نهآءاد هاگنبا رد تسا

 لفط تسایمدق دنچ رد هک خرس بیلصكشزپ هب هک دنک

 شوقآ رد لفط و هدش رید یلیخ یلو . دهدب ناشنار

 تسا انآ هیاسه هک هبونک مناخ . درپسیناج شردام

 دزد یوجتسج رد سیلپ ودنکیمیتقا طیب و هدشمک شلفط
 مسارم ماجنا تهج ار هچب هک لراک و ان , تسا هچب

 رد اریلاغوغ تمجا رمماگنه دندوبهدرب اسیلکب یبهذم۳

 (۳۸ هحفص رد هیقب)

 درخب یاهبده شک د وک یارب درهاوخیم
 تنم ۷۴۲ مرابص

 تساهدرکب حاصت دوخیارب ارهنیلآو ب هچب انآ

 ۱2و و ا ا سساو س سس تا ۲۴ 4فص



 ناگ دنناوخ خساپ

 روپفس وب یلف و ردان
 اسلوصحم < زینک ملی

 ریز هناب دنشاب میهس امشاب اضاقت

 دنجیور

 اهن اب طوب رم یاهاضاقت هک مينک یم پاچ

 و یتاگشیپرثع سکع الوسم ام

 ژاهک میراودیما . دسرب ینیمم تاصت دخب

 دنوشن هدیجتر و درسلد ام

 یحلاصزیو رب یاقآ
 تسالوهجم مها» دوخ رب یاد - ۱

 ظاحلژا هک یئاهملیف نینچ ارچالوصا هک
 ۲ دوگیم هیهت ؛ درادلاکشآ روساس ٌءرادا

 دنهاوخیم دیاش

 رک ذت

 ٌهرزاب رد -۲

 یامنیس تمثص
 العف ناربیا
 دوریم روصت هک تسا نابرجرد یت اقیقحت
 ناگمه سرتسد رد و هتفای هبناخ یدوزپ

 دریگ دارق
 ملیف لاس درخ ةشيپ رثه مان - ۳

 .دوب« سیوبددرا وهناج > < میتی>

 یبسامهطكتشوهیاق
 نشدم شان ناسا
 اهنت < نیرکسادیاو » ةدرپ - ۲

 هک تسنیا یلومصم یاههدرپ رب شتی زم
 تپب)ملیفب و دشابیمرت میسو ضرع تیح زا
 اید طاق. .مابع رد كتبا و دهادیم یصاخ
 دوشیمهدافتسا رتمک قباسكچ وک یاههدرپ زا

 ای «پوکسامتیسو رکا اهملیف رتشیب و
 هقبرطب امتح« دنشابن 4 نزیواتسبو >

 دن وشیمهدادشیامن «نیرکسادیاد»

 دادريتخیرمیاق]
 «یلپوتف» ٌهلجم دینکیمهدهاشم رکا

 ره" هک تسنیا .یارب تسا ینازرانآ 4

 و دوشیم پاچ هخسن نویلیم ع ردنآةرامش
 لوپ زا ددع نویلیم ء نيا جراعم مات

 یاربشورف لوپو دبآیمرد نآ یاهیبک آ
 رداما دوشیم برم تعفنمهلجم رادا
 وذغاکو پاچ نارک هتیزهدوجو اب ناریا

 ٌهدع نینچمه وهلچم یاه یپهک : روارک

 - ۲۴هحفص

 تمقراچان و تسادودحم نآ ناکدنناوخ

 هلجمپاچب ناوتب هک درک نا رک دیاب ادنآ
 ورهرجشپ » ناتساد دروم رد . داد هماد

 نیا هک دوشیم هداد رکذت زیپ < طایحب
 نابز زا هلجم یاهتاتسادریاس لثم نا

 ٌهرحنب»و یاجب اهتثم ؛دوب هدش همج رت یلصا

 باغتنا اره طایحب ورءرجنب و مان < یبقع
 يبقع هرحنب یسداف نابز رد اربز مدرک

 نایراساناسیمیم
 میا هدناوخ هزیشود ارامش هک

 هک دیئامرف یمنیدصت هتبلا . میفسأتم یلیخ
 یلامیانج دوخ مسازا هکلبهدوبن امزا ءانک
 رد.دروآ یم دوجوب ارمهوت نیا هک تس

 «رتسآدرف » هداب رد امش تالاوئس دروم
 <«زارداپاب اب » یوملیف نی رخ هک تفک دیاپ
 یزابنوراک یللقافت اب ارت ۲ هک دشابیم

 تن وم ودتلب واه ود دنچو هدومن جا ودزا هک تساهتدمو هدرک

 گی رثه لاح حرش م پتساو صقرتیحزا. دراد دق مین ودق هچب
 . دسانشیمت دوخیارب یبیقر العف زین

 یدیرفدیمحیاقآ
 یراکسانونک ات هک «نیدناج » -۱

 1 یا ورا

 دوشفوممهاهدمب دو ریبن روصت و هتفرگن
 نرقسک وف یاه ملیفیکدنیابن - ۲

 ةرامشود یکیات هک تسا یئاقآ اب متسب
 دیدج یاهملیف هک یئاشیسو ناشیارکید
 میهاوخ یفرعم : داد دهاوخ شيامن ارنآ

 «نژیواتسوو هقبرط زایتما - ۳ . درک
 نیازجب نونکا تسا تنوماداب یناپک اب
 رگید یرادربملیف هناخ راکدنچ « یناپک
 ترتنیالاسروین وی ورف دا و ناردارب هلمجتم

 و یسیلکنا یاه یناپیک نینچمه و لاتشت
 یامنیس-عدننک یم هدافتسانآ زا یئایلاتیا
 لایور امنیس نامه تقیقح رد تن وماراپ
 یلصفم هلاقم هبنآ یاه هراشرد هک تسا

 .تشاکن میهاوخ شیاهملیفو نآ ژرابرد

 روبفاحصدمحم یاقا
 6 ونی نودب رف و ملیف ناکشیپ رثه -۱

 دنتشاد مان ینیروئلونیج ووفود اروت وثل
 یرمناکشیی رنهسکع ندرک پاچزا-۲
 نیمهرد هکنیاامک مینک یمن یژاد دوخ زین
 بپاچبار لامج هیماس كرزپ سکح هراش
 . مياهدیناسر

 یداسروابنودبرف یاقآ
 شی یناپک مادک تفگ ناوتیمث یتسردب

 هیهتنرتسو یاپملیف همهزا رتیب د هبهزا



 بسا 09 ورا تا س ۰ یلاصنیستافا رب,

 :دیوگیم «تیدپاباجنیازا» و «هانگب فارتعا» یاهءلیف دنمرنه هشیپرنه «تفیلک یرمتعدز ور

 وم لصا هک راکتش تتیدجاب و منسهیس شش یا درم
 ی ۳ ُ

 متخانش اردوخ هک ی زورنل وازا نم

 دی ابندوخ .یناک دن زردناسنا هک متشادهدینع
 یلایغب راچد ادم هک دنزب یراکب تسد

 ةیاب « دز یراک تسدانلفغمهرکاو اددرگ دشدهاوخهچ ادرفهک درک
 دیزرب نآ ماجنآ هدپهزا یهجونیرتییب . داگشوتارف ناسا یارب راز 1

 : متخومآیکدوک رد نمار خلت هبرجتنیا ی هیدن
 راک تاعاس متشادن رتشیب لاسهدراهجینق و

 تمدقکب مدوب هدرکم یقت تسقودب اردوخ
 مدادصاصتخا دوختحارتسا ویزابب ارن نیابادیقرت نابدرنیزورهکمر_ <

 روخسورد نتخوم]یارب ادرگیدتسقو ناگشییرثهفیدرردومدادکباب ,,

 یشایر ملعمهکمادرطاخب بوخ . متشاذگ _ یئاجن آ اما ؛ مریکبیاجدو اه دوبی
 د اوخءایس هتختیولجب ارم هیتومهسزورن 7 ۰ هدرکی راک تسد البقا رمین ان

 بوخ مدادتیباوج « دیسرب نمزا هچرهو

 مياهمشچ ودوب هدشنیکنسمرس + دی آی ممداب

 ار دادعا متساوخیم هچرهو تف ریمیهایس

 تک | ولایت وفپوت؛دوبن نکسممروایب رای
 تبقاع ؛ دندیصق ریم منامشچیولج « سیئت

 متسدب ار« هقاشلامعا اب هژوف رو همان راک مه

 لاسنآ ی نعی «دنداد

 «یدیدجت » تارن

 زاشیب ناسنا تاددقم های

 13 نکا تو
 رس ندرگبی

 ین تف وجیه « دناشکبم گدب

 زهد هن رم رد اد رگیدلاثم نادارمر«

 جهنم ۰ دیدناونیم نمیگشیب رن

 وپشم

 یولجب < !یداکیب >لنشزاناپکا

 زا هک حبص . مدرک نتسجیدادی دف 4

 هتل )نایاکیرمآ هشمدیدمتساخر
 اهت ویلم و(دن ادراک و رس امنیساب هعیا بت

 و دنسانشیم ارم ناپج هفلتخنم للم ۰

 97۸ تب یامقودنصهک تسا هنانوس

 ردو هتفرگ رب رد

 راو رخکتز ور هسش ءع

 هرخالاب . متفرگ نویماک طسوت همان
 زا نم یارب لامحو

 هنوتموا کد

 مدیرکل یصحتلاغراف ۱ ۰ درب

 مدسمآ رب ددصرد نایج د اکیا
 - دادصتسا زا

 دو ویلا تسات

 ءوزک كيباذل مرببیدامهدافتسا دوخ یرنه

 غلیمتف اب ردیازا رد رایس ناکشیپ رثهزا

 یاهرهشر ودوترفاسب ومدشقحلم یزیجان

 هرمز دد هکد یا یریدومتخادرب اکیرمآ
 و مدمآرد «یودورب» رناثت ناکشیرته

 ترم» نوچ مهمهمانشی اندنچ ود تکاب
 یاهزادنا ات «فرش اب هجوز» و«كرسپ

 رد نم ترهش ؛ مدروآ تسدب تیفورعم

 رد یروطب تاشباتنیالوا زوردنچضرع

 هقلنخمیاه رهشزا هک یچیپ اکیرمآ رصارس
 < تیلک ورب » هبنم تاشبامن ندید یارب
 كرمو شیامن هحوبحب رد . دن دروآ موجه

 روپشم نادرک راک (سک اهدداوه):< كرسب

 ود زا سبد دناوخ دوربلاپب وهدید ارم

 رد متکش رهدباب هک شیامز]یاهراک هتفه
 دادرآ رق:مدزک ادیب تیقفوم زین رمانیا

 - رثع كلس رد و دوبندقمنمنماب یلیوط

 , مدم] رد دوویلاهناگشیپ

 کیرمآبهک دوب ۱۹4۸ لاس لباوا

 هدروخ ممشچب هک ی رن|نیتسخن .متشاذگ مدق
 ردتجنمضردو دوب نیمزر. نیا یاهبتفکش

 هک یفاکب رمآ هک مدیمهف یتقو مدشبچمتم
یلاکب رمآ ات مينب یماه امنیس هدرپ یودرب

 

 نم ملیف نیلدا ,دراد توافت ردقچ یمقاو

 دور > دمآناپج یاهرازاپب یدورب هک

 ماتبنرتسو ملیق كي و تشادمن «یبوخ
 , دوبینعم

 ریظن یب راکهاذ رد ملیف نيا زا دعب

 دد ومتقرکهدپمب ارلوا شقن «وجتسجو

 شیوجتسج رداهندم هک | ریشقن نامه ملیفنیا
 ؛مدرک افیا مدوب

 «تنوماراب و ینابک ۱۹٩ لاس رد

 <تداو» ملیف مود شفن یافبا یارب ارم

 یملبف رد ۹۵۰ لاس رخاوا ات و دب رک رب

 نیرتمهم زا یکی لا" دد.همدرکن .تکر ش

 ملیف رد اد دوخ یاپلر نیرتشزرا اب و
 یتامحزسأب ومدرکافبا «باتن آر دیناکم»

 مدوب هبش لمحتم ملبف نیاردیژای یاربهک

 مدیدرکر غتفمیرنه ناش هعطتكي تفایردپ
 ارس < رن داو» ینابکزیت ۱۹۵۲ لاس رد

 ژلاد «هانکب فارتعا» ملبفو تفرگ ضرقپ

 یبجغ رایسب قالخا نم . دندومن هیهت نم

 هکنیا دوجو اب لصا نيا یود مراد

 هئنک مادعتساارم دن رادن لیع اهویدوتسا

 مامهادن رلکب دن اوت ین مهم یدنم رثهزا



 مه ینامنیس نیربخم زا ( ادندوب ميزابه

 پاچب اه همان ز
 هینکت رواب

 كتک ار دیارج
 اما« متسن یتسدربز ٌهشبب رثهنم : ما هد

 تیقفوم دهاش ما هدز تسد «

 رابسب یک دن زرد
 دیارج نی ربخمهک م) هدینشاه راب ومد رست وخ

 ی مهم
 ماهدیشک شوغآ ر

 یاهدرمنی رت هب رجتاب ارم یئامنیسلفاحم و

 رد «دنا هدرک یفرعم نان ز هرومرد ناهج
 منیب یمن دوخرد ار یگتسیاش نیا هکیلاح
 نیهوت نیادوخ رد می وکب هک دشاب رتپبدیاش
 ینابیزنزهک متشادن رتشیب لاس هدفه ؛متسین
 اهتقون | ريز درادن یبجعت چیه ۰ دشمتشاع
 زا وا؛متشادیاهدن زارب رایب لکیهو هنایق
 !مدرکن لوبق نم یل و؛درک جا ودزا یاضاقت نم

 یک دن زنا وتیمن نز اب هک مدادهدیتع نم
 ملرنم زا متین رضاح دینک رواب « درک
 نابایخردار اپن زیاه هنایقهک موش جراخ
 تسدب یاربرکا هطساو نیمهب ! منیبهب
 زک ره « دوبن شاعمرارمالوپ نددوآ
 !مسوببارنزهدمکی اپملیف رد(دشیت رضاح

 لاسرد میرذگب هک عوضوم نیاذا
 هناجنیازا» فورعم و حیهم ملیف دد ۳
 اب یزاب راختفا و مدومن تک رش «تیدبآ

 سکعمتسیت رضاحت وچیه

 هام رس ام

 ( ۲ هحفصزا هیقب)

 , تسا لاید رازه ۲4۰ ناریا لوپ نآ
 مهنیازا شیب یناریا  امنیس « سکد امنینطقفالمف هدربعون نیازا
 :شخب » یادص تن اما دننکیم هدانتسا یامه اشیس و اناید
 7 رطنزهک داد رک پیوکساشیس یاربناربا یامنیسهک یاهدرپ
 و تسا لومعم ناريا دنچ زا تسا تدابع ۰ هدرک عارتخا دوخ
 2 ۱ تسا هدمآ رد ۰ میئیب یمهک یت روص 1 یورو وه هسب ۰ راک ک داتسا كيهلیسوب هک جک نم
 یانحنا اب اصوصخم ۰ یچک هدرپ هک تسا
 سکمنم ًادیدش ار رون « درادهک یرصتخم
 9 هکنانچ دناسریم همدص مشچب و هدرک
 رو تم لر سو زا سپ « ناریا امنیم یلعفملیف نایچاشامت
 اتکسرپ» یدادرب ان و تیاکشراپلظا تیحنیاذا ملیف شیامن
 یابنیس « لیصافت نیااب . دننکیم یتیاضر
 4۱ یقیقح پوکسامنیس و هک دراد اعدا ناریا
 و هلام كي و چک ن» دنچینعی ؛ نیا ینعی
 عرتخمهکنیا لثم ؛ هلمعرفنکی زورودراک

 | -اروبدو ورتکنل ترب » نوچیت اگشیپرته
 ] دومن سک یدایز تیقهومنم یارب راک
 ۱ کی رمآ رد ملیفنیا شیامن زادمب زور یتح
 نآآ یورهک دشلاسرا میارب یلک هتسد
 ۱ بلق میمصزا هک مزیزع یتنوم» دوب هتشون

 الاح 4 !یرولهنیرتاک » - متسربیم اروا
 | عوضومنیا ةراب رد قسعت و رکف یک دنا اب

 درجم ناوتیم یعضونینچاب ادخب اراش
 ؟درک یک دن ز

 ۲ »اد

3 
۳۹1 -۱(۱ 
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۰ 

 ۳ اکنرما یاهنیس جیرات .

۳ ۱ 
 ۲۳۳ تلابخ یو اب
 فرح هنارف ناب زب نارک

 ۰ مدیدیم مدیسریم وا هناخب تقورم
 تروص ندیشارت لوغشم هن

 همات زوراروقاطا فک یورو
 هثیمهیو . تسا هدر شورف

 ۱۳۳۱ ۱ ی ۰ تشادن تقو فلک یرا یارب هچنانچ و درک یمیخوش و دیدنخ
 تالمجنیمه . ویدوتسا 4

 یوخو شوخقالخا فرم دناوتیم هاتو
 راتفر

 مدناسریم

 شا وا هدیدنسب
 «روند» رهشدد۱۸۸ هم ۳
 یتمسق ,دش دا وتم ودارلک ت

 ًاصوصخم هسنارف ردید یکدوک یاپلاس
 یو هکدوب اجنامه رد و تشذک سیراب
 , تفرکارفیدحات اد هسنارف ن

 کن ردرفو یرنه پورت ردراب نیل و
 ز رطب هن مسهنآ درک راکب عورش

 ناکشس رنهزا یکی نوچ هکلب
 سیب زد ار وا لر راچان دوب هدش

8۰ 3 6566653665965
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 یو یلو دنداد سالک ود هب «تلماه»>
 دی رب هطوب رم لر یافیا ژا تسناوتت
 ًهلیسوبدوخ ناتسودزا نت ودقافناب راچات
 هسنارف ردو درک تک رحاپ ورابوصب یتشک
 دادیمهزاجا شلقعهک یداک رهب ناتسلکن | و
 تمجارمكوویویت هب هراب ود یتشک ًةلیسوب دنک ک یتیقفوُم تسل اوتن نوچ ودز سس
 لاوو یاههناخ_فارص ردیتدسم . دومن
 ودرک راک : كروبوین داذاب ای « تی رتسا
 هرخالابامآ دوبنوباص هدنشورف مهیدنچ
 ءرخالاب و درک هطاحا ادواژابرت : ات سوه
 دیش م و قافتاب ۱۰۲ سام ۳ رد
 تکر ش«توبیلپ لک شیامندد «هریدد
 تسج

 شیام رد ید دل ۱۰۳ لاسزد
 ترت ار رتات دعب و درک افیا كجمناخ»
 دشدنمراک یکی رتکلاسوم كيرد و درک
 هب یرفس هسّوم نیا صصعتم ناوتسب و
 بمایلیوو اب تمجارهردو دومن ناتلکتا
 یودورب فورعم تاشیامن ریدم < یدیرب
 تسدب «هرقح و شیامنرد یلرو دشانع
 فیرعتبع ورشیرثه نیدقنم مک م ک .دددآ
 تعاب هیلوا یاه تیتفوم نیاو دندرک وا
 رامتسم مان تحت ۱۹۰۵ لاس رد هک دش
 لناتنانو مانب ینباژترپ| كي رد« رک اتینب»
 درکنبسک ی تیقف ومهتبلأ هک دناوخب زا و7
 یدیربمایلیو رکید شیاسن نیدنچ رد یو
 یزابننض۱ ۹۰۹ لاسدد و درک تکر ش
 <ماهقوشعم یاربنمدوج و مامت »سیپ رد
 جاودزا را ابو دش انشآ «یلوس تب» اب
 7 رک

 سالکود ۱۹۱۵ لاص لیاوا رد

 شیادیپ > ملیف
 اشیس قشع و دیدار تیقب رگ كراودبوید

 اذل دیشک هلعش شدوجو

 ۳ وا تیقفوم . ددوآ

 دوب هرظتنمرغ

 زا دتدو تدانع وا یدعب ملیف ود
 رد وا سکع و و « فعاش.» تمحز »

 ارملیفود نیا یویزائس و < اههمانزود
 تقورعنم سیب ةدنیون 4 ژولاتیتآ »

 « دنهدیم حیجرت اراپیالطوم نایاقآ >

 .دوب هتشون
 ینایک .یاربا ملیف دعا سالک و د

 لوا رد سیصسو درکیزاب «لکنایارت»
 4« سکنب رفسالک و دیناپمک > ۱۹۱۷ هیدوف

 ۱۳ لاسود یرعرد و دومن سیسأت اد

 یناپپک كي طسوت هک درک هیپت ملیفهتلح
 . دش شخب ناپج رد کرزب

 ونیلپاچیل راچاب ۱۹۱۹ هیدوف۱ رد

 قفاوتدروقکیب یرمو تیقب رک كراو دیوید

 یارسب لقتسم ینابنک تكيهک درک لصاح
 دیامن سیسأت ملیف شخپ
 نادنم رته»ینمی « ستسیتدآ دتیاتوی ومانب
 نیرتعظعم زا زونهو دش فو رمم «دحتم

 ناهجیرادربمیف یاهینابنیرتردتتم و
  هیپت ملیف شخب نآ تیلاعف رتشیب هک تسا

 . دشابیم لقتسم ناکدننک
 دزا و ینایکن یا سیسات زادعبهامود

 تكرزبملیف نیل وا و دش «نولک » ویدوتسآ
 هیهتار « یلاکب رماترضحیلعا » ینمی دوخ

 شرسهاب رکید ملیق ودهیهت زادعب . درک

 یرمأب هلصاف لب. و دو مهب «یلوستبو

 تخابیمقشع درن دوب اهتدم هک دروفکیپ
 . دون جاودزا

 و بیجعانیس

 ینابک نیا.

 (۳۱۷ هحفصرد هیقب)

 ۳ » ملیف زا یاهنحصرد سالگو د - « شوپهایسنزهار » میایف رد « وادیاب ۲ اب
 6۲ مرامش-

 ک 4 ۰



 سکعنیا هدوب هکساملاب ردی
 كي ... تساهدراذگ هقباسب وه

 و هدش «هارمک » شی اپملیف زای ۳ 2

 نایوچگنج و زج ودرب هان «د
 تخادرب یراوسسا و یزادن

 ید امنیس رد ار وا زین لبق هتفهدنچ
 هک دیدومن هدهاشمیناتسبات

 تبق اع و هدناس رلتقب هل ۱
 رد و دینک هاگن تقدابوا هفایقب ... دش
 اب هارمه ادشمان دیتخانشا رواهکبت روص
 تاقباسمهرب ادب هدشن لطاب تسب رم لاید لابر ۲
  رفن ۳ هب ضوعرد دیئامرفلاسرا هلجمنیا

 دیقب دنشاب هدادحیحس ساب هکنتاسک
 دقت ناگیارب هلجم كارتشا هامکی هعرق
 دشدهآوخ

 م هما

 دو ام زایب (ردوخ یت امنیس تامولعم
 ؛:دوبهک «تدا وو ملیفنادرک داک ته

 ناگتشیپ نه مادک < ع ادو هسوب »ملیف

 رده اراهدانیرومو و «نیدناج» - ۳
 + دناهدرک یزاب زگیدکیاب اهیلیفمادک

 «,دزکیم افبا یاهشیپ رنههچ «هانکب فا رتعاو ملیف ردار .«ناک ولدشق - <
 ۲ دوب یقایک ادک لومحم .« نانک و لمشم» یگن رملیف - ۵

 (دعب رامش رد جساپ)

۳ 5 
1 ۱ 5 

۱۳ : 
 ۳۱۷۵۳ فلک را مکرر دارت سد تب هلی
 بس سا

 ان یا لبه رامش ی امنیس ت
 و تراک وبیوفمه ۳ ناذاکایلا - ۲

۳ 

 ب و ریام نیودلک ورتم - ٍ« لاکاب ندول
 ترا وتسا زمیج

 ار ناکشیپ رنهنی» باوج
 لبق هرامش «؟دیسانشیم
 هب قلعتم بیت رتب روب زم سکعهسنآ

 و «ی-ن وریکیم» و «یدسیربتاکسا»
 دوب < رنک ا وترب ود»

 (۳۵هرامش) هتباسم ناک دن رب
 (ناربت) یتامزدومسیاق ۲ - ۱
 (تشر)هدازداوچ دمحا > - ۲
 ۱ (ناهفصا)یداجیانیپم هزیشود - ۳

 ۱ | یدراهولرول-حیحصباوج
 یردقب « هدرک ارچا اکیرما نوبزی وهلت ] رد «پوهباب » اریخا هک یتاشیامن ۱ پوهبابیریگ هرانک

 هب اروا هک تسا هتفرگ دارقهجوت دروم
 مرانک امنیس داکزا یلکب هتخادنا رکفنیا
 اد دوخ تقو مابت هرابکی و هدوبن یریک

 گاو دیان .ینویزی وهلت تاشیانن فرص
 | دهاوخب و هدوب اجرباپ دوخمیمصعت نیا رد
 .نادننقالعاملسم ؛ دراذک |رجا عقومب ۳
  دشدنهاوخ مو رحم وا كمن اب و هزنشوخ یاهملیف یاشامت زا امنیس

 ۰ - ویو تم
 اس نا هتل و - سل عج
 ۱م رد کم

 نرخ «زو 5 ۵»

۱ 

۱ 
 هحفصلوئسم ۱

 وک دنآ اب ناک دنن اوخ هک
 وب هکاامتسا ملیفمادک
 زا دیدشن قف وم کا
 .دنمشهاوخ دیرادرب

 چ اجب
 ثاینکت هب شیپ
 .. دنیامن لصاح



 ید
 تمتپ

 ادیجی رب ول ولانیج «نادرگراک ج7
 لوراکنیترام و بسانتم ۱ ۳

 مناخنلا یلو دنراد هتسج

 اریزتسا توافتم اهمنآ ابا,
 !! درادن هتسجرب زیچ چیه ۱

 ! همیرج
 ناگشیپرته نیرتدوپشم
 ۱3 اد هلدامویدوتس

 هدش ینابصع تدشبو

 دنک همیرج ار ودره 5

 دی وکیمهد رک اپن اب ور تپجنب د

 ۳ تاب هیاب اضزا كیره -
 ۱ دییونب ذغاک یور اد ناتدوخ لیمانو

 ناکشیپرتهنآ زا یکی حق ومنی

 دی وک یم هدرک شارتع

 هنالداعامش همیرجنیا سیئر یات
 2( وتو ) وا مسا هکن ۲ تهج
 (وکاددیسود ارونثلا ) نم مساهک

 ]یتسم ملاع

 ینادوتسر رد (روشناد) و( سوریس

 عفوشیا رد دندو بورشم فرص

 تفک ودنآ

 ولیک کی طقف مدمآ ایندب یتفو نم
 هدرک مطقار شفرح سوری . متش

 هدنز مک نذزو نیااب ۰ بوخ

 ! یسیلپ فشک
 روهشم هدنسیوت ( تیلیسا

 اب د

[ 

 و نیرتتخس تسا رداق یئانج یاب

 یزور . دیامن فشک ارتایانج _ن
 (تیلیپسا )دمآ وا دزن یراک یارب ۰

 : تفک درک وا زا هک یتالاوئس هلمج 1
 الثم تسین هدیشوبنم رب ایندرد ید (:

 دیاهدیشوبدرژنهاریب ریز امشهل 7
 ۰ دشمجارم دیدشبچعت تعاب فر"

 وتسود/(یتیبدیالک) درمن ۲ نتفد زا

1  

 1 1 يملق تاون

 «تریسرد تیاتچ و ملیف رد وا یژابه

 دیسرپ ( تلیبسا) ز
 نهاریپ رب زگن ویتسناوت هنوکچ -

 یاهدنخ ( تلیبسا ]* یهدب صیخشت اردو

 تگ ک هدرک

 شنهآ می رب زد وبن یمهع زیچ ةشوک زا

 وبءهذم نووب شراولش

 ! راکتس رد عاک رش

 یبش(ییزارک كني) و ( پوهبوب)
 دنتفر امنیب مه افتاب هتیاردوخ ةزاغم
 (یزا رک نیب) نابکانهک دوب ملیف طسا وا

 یتارگن اب و هدرک ( پوهبوب ) هبود
 مدرک ش ومارف نم نوچ میدرب دوز: تفگ
 اب(پوهبوب]) ٩ مدتب هب ار قودنصواک رد

 تفگی درسن وخ
 ود رهامنوچ «درادت یتارگن چیه ۳

 !ا میته ًاعشا

 !ترخآ ةناخ
 ترع ] ابا رته ( یتحم جم )

 لحمكرمزا لبق هک دمآرب ددصرد هداتفا

 هدنشورف یلو دیامت یرادیرخ اردوخ ربق
 (دیجم) دنکی متییعت ناموت۱۸ ۰ اد تمیق

 زارشعفریارب دیدج هقیرط ود

 شیامنعقوم تسا نکمع اقآ

 دوخ ناهشچ كلاتسرت یاههنحص
 ۲؟ دیشنیهب ار

 دن و یمهدشینابصع
 ۱ دیهدبن ناعوت هاجنب -
 كيابش دق نوچ تسا نکمم رغ -

 اد نتهو و تسا رتع یتتاس داتشه و رتم

 یرکف(دیحم ). میشورقیم ناموت هدیرتم
 دی وکیم هدرک

 ارمو دناریگست او ناهوستهدنیا
 « فینک كاخ هداتیا

 ! شوهاب كشزپ
 دور یکشزیدزن ( ناعد1) یزور

 دنکتب هثیاتن از وا یتعاس هکنآ زا سپ

 > دب وکی ع
 دین | وتیم نشو تساتروخ اش بلق

 ؛ یک مع لاس لهچات
 لبچ نوتکایم رتکد یاق] یلو -

 دیوکی م ءدرکی لعأت رتکد » مراد لاس
 ؛مدوبهدرکی تیپ شیپ او .نیبهمهنم -

 !تسمهابتشا
 بورزگم ندزوخ رد بن آ ( یلاع)

 دوخ تمحواب هزخالاب هدرک طارفا یلبخ
 قاطا دالاو نتقف . دناسریم لزنمب ار
 دب دوم دنکیم نشوز 1و غارچ هدش دوخ
 هداتسیا یاهشوک زدهک دقبب یم ار یاهفابق "

 .دنکی م وا 4لاوح یملکخطاتغ م هتف رولج تسا

 هتک یدق هی وا اتبوض رثا رد
 بقسب یمدق یکاقب . دوشم همطق همطن و

 2 : دیوگیمو هتفر
 متتادبت نممها وخیم ترم یلیخ -

 1 دیا هدزكنیعهک

 ۱ مالک ك یو زاغم
 یشورف هقبتع ءژاقم دراو (یودهس)

 + دسوبیم هزاتابحاص زا هدش
 1تا یعاقت یولبات نی تیق
 !قلطو هص -

 . دین مشوع نو هاچ زاروج -
 ! ملیف شیامنماگنهمناخ دنلب هالک ط + دیهدب اد ناموت جنب دیرادرب

 5 گفت مس ۴۳ورامش



 ناگشیپرته یفرعم

 ۰ . .. ۳۳یرامش

 هه

 ارت وب 3 تلایادد ۷ لاس هیل وز,
 ]ر « كنفت دود » ملیف زین نونک او هتخ درب یکشیپ رتهنو

 ز ترهش ظاحل نیاذزا و دنکیم راک زین نوب زیولت رد اشیسزا هتشذ

 اپ های > جلاک رد اردوخ تالیصحت و
 اوو ویلاهب تاشیان یرسکب زا سب . تسا هدیدر

 زا هاجنب نونک ۱(زمسیج) . تفرک هدهعربیلر < عانتج
 ۱۶ وا هزیاچ دیدناک <« نک مک رت ابدادبمتسودو و <«ستریاررتسم> ملیف ود 1 2 رکذلیاق ۰ نک رپ ارمناجنفایب - عادوهسوب - ت

 2 رب ۵ ی ۵ زادیدرک دلوتم «تیلک ورب »تلایادد ۱۸۹۵ لاسدد - نرپرلاک
 ۱ ۱ عادت یناکیرمآ نامرهق < دوک ورب تنسلا و زا یمک تسدند وب بت رم
 هو یدک شیامنكي ردهبترم نیتعتیارب ودشمادختسا «یودد رب >

  تف رک هدهعرب یلد 6 زیگنا هسوس و یئاکی رم[ » فورممسیپ رد دوخ یت ۰
 2منارهت ردیو زا اد مایندهبیدیماءهارو و «قشعاب هتفه ودو یابملیفنونک ات
 . دربمات اره هب وجعاد> و < هلماعتثیه» یتسیاب وا مهمودیدج یام

 وب یچندعم و یچداولا ۰ وجکنج بیترتب یدلغاشم - نوهلاک یرور
 ۱) < لوراک ویس و طسوت راب نیل وا ۰ تشاهدیسریزو رما ماقمنیابدوخ راکتشپ
 »( نو وک كم سیسن | رف) مان تحت (یدود) ۰ درو[ تسدب یت رهشو دومن تک رش
 1 اه رتیضبو شلیفنیتضن . دوشک ناهجب مچ < سلجن [یول ورد
 ۸ 1 شیپ وزج زین اقباس (یدور) . دومن حاودزا ۸ لاسرد (نو راباتیل) اب
 یرجامهریزج ۰ درزنیز ربت : تشک زاب یب هناغدور وا دیدج یاهملیفنایمز

 دور و ]کی رمآب هنارفزا هد تسا ییایان بآرشدتنام بم تولاک نروک
 تبانطو ملیقرد (رتتکنلترب) ابو دمآ دوویلاپب دومن جاودزا امنیس هشیپ اسد نایاپ هسنارف رد |ریگشیپ رتههرودهکنیازا دعب (نیدوک) دوب یزاس لو تفریم دامشب همنارق ساتخرسیلاهازا یکیشردب تساهدوب روتاروک د
 روک) . دنشابیم - كيهک - تسد رودتلایا - اریوید ددوا یدعب یاه
 دو لیفمامتازاسپ هدروآتسدب میظعیت رهش (لسادنیج) هب دوخ
 میف . دیامن تک رش< اونا زاک »یون رف ملیف

 اه و شیئاکی رم ۲ ملیف تل وا ردیزاب یاب !دناتسلگنا وا - ترولاک سیابف ۷
 + «تسا نمنهذ زا جراخ تق و و ملیفددا دل وا شقت ملیف نیا نایاپ زا سپ هلصاق الب
 ۱3۳ رد یتقآ هکیماکتهنآ و دوب ,یکلاصتتفهنسرد (سبج )یرته

 " ورادملویرولان ]و هب موسوم هلاس ۱۲ يرتخد تیسانمنسیب ۳ ۰ یوورمایگ دنززایو : تساهدرک جاودزا «لیهک دو رب د شدل وتمندنل رد سیلیق ,دن د ومن یتیب شیپ شیا رب

 اریت اتخ رد هبت آ نیدقنم

 تسایم اداناک ناوجكي نورماکدور
 هناتدوررانک رد اریرک راک لغش دوخ
 مک مک دن ارذگیمار یاهداش

 : "ریت تفه رد یا زب تراهم هک
 ء تساهدومن یژاپ یناتناسهاک رذک و ملیفرد زین لاسما و تس ویرم) اب یودومنانیا اد (ول راک ودنوریا) لباقملر پوچ دنا رد لیسودوب 6 یمیادق تمدخشیپ » نرنسد ملیف رد شمهملرنیل دا اراک وم| برقم هارو مداتفا یگشیپ رنه رکذب دمآ رد تف رک هدهمب <« نسدوه»>
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 ویام اینیجر یو _رتسکتل ترب ,ک)رتشاب ۰
 ۱3۳و هایم فرم ایر ود ما زا 4 نمک و محمد می هعب

 دنتمه فتا الماک « بونج یایرد نز» ۱

 و __ عیرامش



 ک ِ ژ امتس ناتساد

 2 5 هل رو

 رالک ملیف نیادد ؟ تسا هدمآ اسم ةدرپ قود شلاو لوتاد ینادرگ رتکب مت ته 1 ابتقا یئاکیرما ةدنيوت < رشفیلک » دوهشم لووت زا «دقدئلب نادرم» ناتساد ۲ ار سس

 هجیتت اهن [ لباقم ردتم واقم ودنتسه تخس رس
 نابار دوخ یاهلوپ وکتفک ن

 ناک ورک نآونعبادكداتسا لیلدنیاب . درب
 رهشزاادصو رسیب رفن هس ره و تخادناشیب

 دندش حراخ

 رودزآ سی هک دوب هتف

 دوخ رس زایقی رطب ادك
 یل و دورب سازکتبلوپ

 كراتساتشاد راظتنا هجن۲ ز ووژ
 تفگ ودم رد نسب

 رایتخاردنم یاهلوپ العف هچرکا -
 ماهدیشون مشچ ابنآ زانم یلو تساامش
 لوبقارم داهنشیپ رفن وداش مهزونه دیاشو
 واک هلک كيدي رخ فرصمی ادلوب نیاام :دینک
 رالدهسواک سارره سازگنرد . میناسريم
 هاجنب هب ارت 7 اناتنوم رد و دوشیم هلماعم
 واک رازه دنچ میناوتب امرکا دن رخیم دالد
 تورث میناسرپ اناتتوم هب سازگعزآ اد
 ودنیا هلصاف. درو آ میهاوخ تسدب یتفگنه

 تست

 و كيزکمتیمزرسرد ملیف یاه هتحصو دن راد هدپعار تزاتسالرنابارتر

 یایتعار كیاما .
 دننآ وتیم هتشذگ ناجزا در رفن دنچ و عاجش
 و ...دن وش رادهدهعا یریطختراجت مت
 ار هلصاح دم رد مابت راک ماجنا زا دعب
 .مینک یم فص

 ورم وا. تفرورف رکقب ودادن یباوجنب
 نیااب درک یمرکف و دوب یشیدنآزودو عتاق
 تسدب عورثشمو حیحص .ءارزا هک تورت
 دنارذگب یتحارباریرمع دنا وتیمدرو آ یم
 : تفگ و تفرک اردوخ میمصت تبقاع

 واباز اهلوپ ردارب ... مدرک لوبق --
 تدوخ ار كنقت هتیلا اما ... هدب سپ
 , دوشمزال دیاش رادهکن

 دوبن هجاوم رارفیامعم اب نب رکیدنونکا درک یمریفت یلکب اهن ] عضو را رت نیااب
 لوفشمدوخب اروارکف یرکیدلاکشا هکلب
 نیتچ تارطخ و هارد جندنآ و دومنیم
 وسناجیامرسردهک دوب مزال .دوب یرقس
 دتسرب سازکتب؛نارکیب وكلهم تارطخ و
 همزندادتک رح و دوخ رفس لیاسو ادم و
 مولعمهرخالاب و دنیامت مهارف ادتكرزب یاه
 دوخلوقب كراتسا ای] تیقفوم ضرفرب دوبن
 ؛ درک دهاوخ افو

 عورشهک دوبیرامق نیا لاحره رد
 .تشادت هجیتن نآ رددیدرت و هدش

 كانن وخنیمزرسنایمزااهن ۲ ءاد ۶
 یامرس هکشیااب و تشذگیم ناتسوب خرس
 بلساهن آز | تقاطفرب رب یاهناتسه وک دیدش
 نامناتسوپخرس موجهزا سرت دوب هدرک
 یفرطزا .دننک نشود شت  هکدوبنیا زا
 دنهدب سپ واب | ركراتسا كتفت دندوب روبجم
 نامه.دیابن عافددوخ زا موزل تروصردات
 د-مجنم هناخدوركي زا روبعمق ومرد زود
 كراتسادوب كيدزن و تسکش اهخب ناهکات
 یاهبسازا یکی رگید یاجرد و دوش قرغ
 و تفر ورف هناخدوررعقب اهت ۲ شک راب
 اب اراهن] تخوسد اذغهرخذ هدمع تسق
 تشد دنتشذگ ناتسهوک زا یتفو .دربدوخ
 دشرادیدپ اهن]لیاقمرد فرب رپو ۱متنایم
 روبعتأرج هب جناب وهدیزرو نادرمطقف هک
 زو رهدتدم .دنتشاد ارروانهپ ناب ایب نآزا
 وتفاب همادااسرف تقاط یلامیپ هار نیا
 و درک ندیرابب عورشفرب زودهد زا سپ
 نکس ریفا راهن ] رفس همادادابدنت و كالوک
 هشیب زا یمک هلصافب هک تمنادیمنب .دوشن



 نیادد امشلذمی

 نآ هزادناب

 نبو د فراعت:دادهمادا نیو
 تسین ز یعفاولکت

 مه وت ودشاب لکش

 فود وخ هاربدق دنل
 یظن زا

 رود

 .دشيم رتشی نب ینار ۰

 و تشادن الناب یا هم
 و هاتوک اهن یت

 تسیابیمن هکدرکیمرکف لو
 هد ناب اب ددتسرب رس

 یاهمدقیولج ددنب هک دو
 درک «دهاشما ریش واک هیحب

 دیشک مه ردا راه و
 خرس هصخشم تمالع هراج

 یاپیاجندیداب نب ودوب
 دن |هتشذگ اجن ]زا هزات هک

 ًامرسو نافوطراچد همه ابنآ +
 دنهاوخ هاکهانپ نب

 اجتآ ردو ..:ساسیت هشیبهب ,

 خرس نیا و هتفرکگ هانپ مه ال
 دن زیرت اد اهن [رفن نیرخ [نوخات نان

 تف رک دنهاوخ
 ودیشکاردوخبسا هناهد ناهکانن

 نب هک دندیمهف تنیلک و كراتسا .تشک
 ۳تنبک .دراد تمجارم لابخ النت

 ام تسن طوب رم اب راک
 فلت تقو یتدمسکر را

 دادباوجنب اما ۸

 ۳9 یا
 ابو .. تسا نمد وخب

 ۰ مسرب امشب نمات شاب .
 ..شابظاومو نک زاب | ۳

 رفاردوخ لوتمه و

 زتسایولپب هب ار اه زیپ
 ۱ 3 و اوق مامتاب نب .دشرر

 اما دسرب النهاگهان, هب نانمش

 هل ولک كيلشیاهصدیس ر هشیب یک
 تساهدش رب د 1 ۵ را یر 0

 هیماردول ] همنامس ول 7 ولک ریفس
 اسمسا هپیشو ناتس « خرسک اغ ۶

 ریزارس هبتزانب یتقو و ت
 و هداد هبتاخ راتشکب ناتسرب

 نیرخآ رکیپ رد اردوخ فاک مزاج ی
 و یدیماات اب نب, دن دوب هتخ ودنآ ور"

 یادص زاب هک ت شاد تمجارم دس -

 ۴۲م رامش

 دوب مواب .تساخرب هشیم لخ ادزا یا هل ولک
 تسا هدنام یقاب اجنیا ردیسک مهزونه
 و دیود هشب نایب اهتخرددیالبال زا نب
 ابنت نیا رک هدهاشم تریح لامک اب
 یزادن ارت هب ز وذه هک تساالن« خاتسک عفادم
 ده دی هعادا

 كمك واب و دیزخ وارانک رد نب
 هدامآ و هدرکی دو آعمج اردوخ هیئائا ان

 اهت اب مهفرب
 رو رب هایستسادمب یاهظعل و درکیم كمك
 راوسود هکیلاح

 لوک و داب ریفص .دوشرارف

 هشب زا تشاددوخ تشی رب

 ,شچ زا ظیلع هم ایمرد و دود نورب
 خرس هک د وب مولعم ,دش ناهنپ ناتسوب خرس
 دناهدش فرصتم اهن تیقعت زا ناتسوب
 زایناتسسزیب آنامس7 هکدعب یتعاس نوچ
 ناژرل وكي رابهام ودشنابامن اهربا نایم
 یادص زج دییات ناشخرد یاهفرب یود
 شوکب یرگیدیادصهنسرک یاهک رک هژوز
 دیس ریمت اهن 7

 لباقمردا سل نی؛رحسكيدزن هد

 مفد یمک اتتشادهکن كورتم هبلک كب
 نر هنگ قح اطراف . هتک یکعیع
 درو]نورب اددوخ درس و سیخ یاپسابل
 ودرکن شودشتآ نب ,دیچریدوخب اروتب و
 درو]نوریادشیاههمکچات درک كمك واب
 شاام ار وا هدرک یو سحیب یاهاپ دمی و

 . داد
 زادوخ دول آب اوخ یادص اب ال

 ابن[ تبحص . درکیم رکشت وا یاهکیک
 یاههسوب هب ودیسزرت نب ریش یاهاج هب مک مک
 ,دشمتخابن ] قایتشارب و مرک

 زادیب تشوگی وب زاالندمب تعاس دنچ

 تساهدرکر اکشهک ار یشوکر خ نب دیدو دش

 رجب .توخ و ونابدک

 سوه؛ینز یدچ كسب و تمعر هعطق ن

 مرادنیرگید
 هلماعمنبازاهک یتعفنم فصن ابو -

 ینک زا ربتعههن ات راجتكي ین اوتیم یربیع
 ابت قبلا رد الثم

 رم نطوس هبت کی وترکا مزی رز -

 ندبرخلایخ نمهکار یتیمزنآ و یئای
 رگید زیچ چیه سوه ینیهب مداد اد نآ
 رس یاهنیمز هچ یتاد رکا .درکی هاوخن
 یقاسز وشمارآرب طیجم هج و زبس
 مینکی مانبا ردوخ هناخ اههت زا یکی یور
 یاب ز زادنا مشچ هب نآ یاههرجلب هک

 دوشزاب هناغدور
 ..دوب هتفرو رفیعلت یاههشیدناب ال

 رسکق روطنیمه معشردپ هکد رکنم رکم
 ۲ ردقن 7 اما درکی»
 نوثکا.درم یدیمون و ترسح اب تبقاع و
 رس رد ارراکفا نیمه مهوآ هدنیآ رهوش

 هبنآ زا اردوخ سر التیتقو اما . داد
 تفگن بدرکر نا

 نم .تساریذپات ریبغت نمیاههشقن

 دیشک تمحز ود رک و



 هدش وحمو هتشذگ مههلصافالب هدش ع ورش

 دن دیدا رابن ]یماظن یاهیتشک دعب زور
 هب تنبل 3اهداس هک دن دادعالطا اپن ابو تنیلک وتلراتسا هک دن دا دع الط 1

 «هرجاشمنآ زاسپ دن |هدیسر وبن وتناناس

 نب لابتدب وهدشادجالن زا هک دوبت لبسب
 وین وتنانأس هب مه الن یلو دورب دوخ راک
 ودنک تمیزعابت رفیلاک هب اجن زا ات تفریم
 عورش ًاددجم ابن ۲ ترفاسم بیترت نیاب
 الن .دن درک هیارک یناجیلد هبترمنیا اما .دش
 یچدوس دانک نب و دشراوس نآ لخادرد
 اب یاهملک مه هار لوط مابت رد و تشن
 .دندرکن تبحص رگیدکی

 دن دیس < وین وتنا ناس» هب یتقد ۰
 ناجیلد زاودرک النابیدرس یظناجادخ نب
 اتتف ررهشزک رمفرطب ًامیقتم هدش هدایپ
 شردارب ودوخقباس ناراطقمه و ناتسود
 دیرخ بیترت و هدرک تاقالم ار تئیلک
 دهدب اد هلک نیظفاحم مادختسا و ماشحا
 كي رد و هدشبترم اهراک زوردنچزا سپ
 هدامآ اهن [میظع ناوداک ابیزیباتف زود

 اهواک كند یگالط تسوب .دیدرک تک رح
 یادص و دیشخردیم دیشروخ روت ریذ رد
 یتخاونکی و زومرم همزمز اهن ۲ یاهمدق
 و لکیهیوق ناداوس . درکیم داجیا
 اتغلماحیاهن اجیلد «ارمهب هلک نیظفاحم
 تنیلک ونب .دنتف رگیم شیپ ردا رلامش هارو دن دشيم حراخ رهشزا مهرس تشپ رفس لئاسو و
 ار ناوراک تکرح وهداتسیا ربعم رانک رد
 وا نب رگیدراب ناپکان هک دن درکیمیسرزاب
 ردو ناوراک هارمه هک دید ار الن ..دید اد
 لابدب.تسا راوس یبسا رب تكراتسا رانک
 لئاسد واپسابل هک كرزب یراک كي ابن آ
 تکرح یتانایدرکیم لبح اد اپ ۲ یلسجت
 رد و تفد شیپ تینابصع اب نب .دومنیم
 تفرک رارق كداتسا رانک

 و یرو آیماجک اروا
 زا نم ؛ ددادیمنامرکم ! روطچ -

 اناتنوم ردا ریتدمهک ماهدرک توهدمناخ

 .دنتشک مهارام نزو دنتف رگ ارام : منم تس

 دن |هدرک لوبق و دنن | رذکب
 رد ...تسین یحب رفت ترفاسم كي نیا -

 راظتنارد یتخب دب و تقشم نارازه هار

 .تساام

 نم... تسا نمةدپم متاخ تظفاحم_
 ۰ مریک یم هدپعب ادتیل وئسمنیآ

 رد تنیلک یلو دزن یفرح رگید نب
 :تفک واب تک رحمقوم

 هکتیایارب متسین رضاح نم «ددارب_

 یطلف ره ربکتمدرمنیا «یاهداد لوقوت
 الن وتیتقو هتشذگ نیا زا . دنکبدها وخیم

 شغارسب مدوخ نم ارچ یا هدرک كرت ار
 . مورن

 نا و راک ناگنهاشیپ هب ودادن یباوج نب

 یرامشد تامحز و تارط . دادتک رح ءزاجا

 هتشذگ هبتسمنیا اما دوب اهن [راظتنا رد
 امرس و فرب و نان زهارو ناتسوپ خرسزا
 و درک یم دیدبهت اد ناوراک یاهزات رطخ
 وا دوجو هک دوبالت بتاجزا دیدهت نیا

 ّ راوکان تداوحبجوم هظحل ره دوب نکسم

 دندوب هدشكبد زن سا زناک تلایاب رگید ۰

 فرطب هک دندید ار یناجیلد حیصزو رکیو

 حورجمرفاس ود نآآ نانیشن رس.دب ] یمابن"
 ور .دنتسا وحیم اذغهک دندوبدول ۲نوخ و

 خاروسو هداب هلولک رثا رد ناجیلد شوپ
 دندرک یمراپلفا ناج همین نیرفاسم و هدش

 راهچو هدرک هلمح ابن[ هب ناتزهار هک
 تفریبن روصت و دنا هتشک ار اهن ]زا رفن

 هاروهدرک كرت اد دودحنآ یدوزنیاب هک

 اهن اب دادروتسدكراتسا . دنشاب هدرک زاب اد
 : دیس رب دعب و دنهدب اذغ

 و دنتسه رفن دنچ ابی رقت -
 چاب امزا.. دندوبات تمش هاجنپ -

 روبعقح رالدكي یرفن دنتفک ..دنتسا وخیم
 یاهواک . ميتشادنلوپ چیهمهام ۰۰ دیهدب

 یارب « نب » و « كراتسا » « «ایالن »

 دندش هدامآ دوخ لیوط ترفاسم

 وركراتسا

 متشب زا دیدزک
 و رب سانشان را وس

 ۸نب . دنتخات

 دنتسین یرگید
 و هدمآ شیپ

 هک اهن ] هتسدرس
 رک دارق اهن ] زا



 تق رشین هارد« ر وا یرتیم»
 زا یزود هک « رونیک یزتیم >

 ترق سک و ف یناپمک ناک داتس نبرتف ورمم
 ملیف دنچرد یزاب را دددعب و دوب متسب
 تفرلوفآهب ودیا هزادنا ات شت رهش «دب

 تنوماراپ ینامکابیدیدجداد رارق نونک
 قافتا یزیچره» ملیف ودردو هدرک .دقمنم
 یابلر«تارثح و ناکدنرب» و «دتفایم
 نیادوریم روصتهک تسا هدرک افبا یب و
 دوش را تب ویحم و ترپشتعاب هراب ودمایف ود

 دقدئاب ناد رم هلابن»
 ندیرأ اهت]رب هلولک ناراب ابناجیلد
 تصرف وهدشریکلق اغیلکب نان زهار . تفرک
  هداتفاورفنیززا اهن رتشیب دنتفاین عاند
 نآوراک نیعفادم و دنتشاذک رارفب اب اید
 هزراسمدام]و زپجم الماک ش ییزودزا *
 دندرکرامو راتاراهن ]فن نیرخ آ ۱" دند»
 و هشوگب دندوب هدن ام یقاپ هک رفندنب
 (مانان) . دنتشی رک دانک

 5 ۴۲و رامش

۱ 

ٍ 

 ناونانوو یدتله دنمرنه شاقتو مسالک ودكرک »نیب هک یبیجع تعایش
 نیمه یور و درکت وپیموتأع ارهیه هک د وب هرظننم ریغیردقب ۰ دداددوجو ك

 سالک و دكرک هب ار دنمرنهشاقت نیا لرهلصافالب < ریاتنیودلگ و رتمو یناپیک لصا
 < نوتسا كنب وربا > ملقب یباتک یدرژا و دداد مان «یکدن ز توهش» مایف نیا . داد

 وک

 و «نمسواهناج» ملیف هدننک هبهت ۰ تسا هتشک سابتقا یفاکی رما تسدرب زهدنبوت
 تسق ود زا دیئامرفیم هظحالمالاب ردهک یسکع . تسا < یلنیمتسنیو» شن ادرگ راک
 دوخ زا ۱۸۸۷ لاس رد شاقن هک تسا یربوصت تسار تمسرد : تسا هتفایلیکشت
 : هدراذگ سالک ودكرک هکی شیر زجب . دشابیم يالک ودكرک پچ تسقرد وهدیشک

 ینابیز
 رهشب هک یتدمزا سپ ( یکیند )

 زا هتفرگ یطیلب دوب هتفرن دوخ كچوک
 مات اجنآ دد . درک تکرح كروب وی
 زا هدش عمج شرودب نایانشآ و ناتسود
 كيرپب مهوا و دندیسرپكروی وین عاضوا
 زا سپ . دادیص باوج شلاح روخارف
 ( یکیئد ) ددارب دنتفد ناکتاکیب هکنیا
 : تفکش شوک رد هتسه7

 یاهنز یلیخ كروب وین میشی هبوگب -
 دادیتنم باوج (یکیتد) « دداد لکشوخ

 ۱ تبفک شب

 زارپ كروب وین ی را
 هک ینکیمراکاجکو ت رگم تسابیذ یاهن ز
 : دهدیم باوج یکیند و ینب یمن ادان ۲

 !منکیمداک ی ئاییز سوم كي رد نم-

 یشورف لیبموتا ةزانب (دادتسود ) رهامدنشورف
 دیوگیمودنکی میلفشیاضاقت و هدرک همجارم
 ۰ تسایندرد لیبموتآ هدنشورف لواوا هک
 یلو هتفریذپ ادوا یاضاقت هزاتم بحاص

 3 . دیوگبسد دهدیم نان وا ار یلیبموت|
 ادوا دشورفب ارنآ تستاوت رکا هک

 .دزاسیملجسمه اب ارودن ]تابش قیقدهاگن كي وهدشن هدادوا هنابت ردیربیغت ه وگچیه

 . درکدهاوخ مادختسا
 هتشگ زاب ( دادتسود ) دمب هتفهود

 : دی وکیم هژاغم بحاصب
 ایند رد نم هک مدیمسهفنونکا -

 بحاس 4 مشايیم لیپموتاهدنشورف نیمود
 : دیوکیم بچمت اب هژانم

 هدنشورفنبرت رهامو نیل واسپ -
 ؟ تسیک بند

 لب وموتانیاهدشنف وم هک ی سکن] -

 ۱ دشورفب امشب ار
 !تفاظن

 روبع نابایخ زا یزود ( یرکفخ )
 یشو رفتسد رودیاهدع درک دهاشمدرکی م

 هک یشک هرشخیوزاد زا وا و هدش ممج
 كيدزت (یرکفت). دنک م اه فیرست راد
 : دیسرب هدش

 ؛ تسا ددچ نآ .تسبق -
 دیناونیماش ورادنیا ژا لاپرود اب -

 اه هدیزاسهوبانار هشبو كيک و شش رازهود
 :دی وگیمهدرو آنو رب یلابردصسانکساكي



 راکش | رد هک
 یار! *د دون یاهپعط ((ثرون یرشر)

 هصخش د و الاح ام مر ط
 تمعع) وحخ الاح اما تفر راتر ور هف

 ۰ نا یا

 تسا هدش یروهشم و بوبحم هراتس

 نیلبرم نتف دتسدزا دهاشترسحلامک اب و -ایدوجو اب و 2

 هزاتس فا هشوک زا ناپگ ان « دوب ورق روم 7

 یارب ودرک او حوک

 رد یدیما ینایمک

 درک بلج دوش !رهته كرزب هلئسموداب هک یمهف متس

 یرش»> زجب یسک هدنشخ رد راتسنبا نیلی رمهن وگچهکنبال و 2

0 
 ۳ یا ۲ ۲

 ین صقف خی راتنازالبق . دوبن <«تثدون تروص رد و دن

 « دش ویک و مزا مشج تآ هدننک هریغقرب ودیعخ

 درک زاباکب د رک اراک

 تدرون یرشمان ۰ دنتشاد راک و رسرتاگ اب هک وایاس ار یسک هچ هشقن نیا

 ِ نیا دد تیقف وممدع
 . دندوب هدیتشار

 دوب لاسدنچهکن ] اب «تونیرشو ورن ومنیلب رمهدافا نامزت رد ۳

 ۰ .تسج یم تک رش لاکیزوم تاگیامن رد شاهقاس

 < كالنلزام> شیامن ردهک یعقوم ات اذپعم

 دروأین تسدب یت رهشد رکن یژاب !رهصاق لر

 سیپنیا فو رعسهدننک هیهت < سیلارلامد

 تفرک معصت ودید یودورب رد ارلاکیزوم

 و نیت زامنید تک رشهب یملیفنآ یورزا یو هک دوب ملسم ؛ دیامن اقیا یوتسلوت

 هیععلا و دزاب یلتناج و سی وایرج یکشیپ رثه ملاع رد یتادنچ هب رجت زوته

 هریخد « ترون یرش» یارب زبت |رهصاقر نیکنسشقن نیا هدهعزا دوبن زداق و تخادن

 )۶ نشسسا هک ملیفنیا دد یرش . درک زا یدادربملیف زابتما یفرط زار, دب ۲ رب

 اددوخلد دندوب هتشاذک «شوخیکدنزو رابتخارد تن وماراپینامک اد ناتسادنیا

 نددمونیشت ]صف ردنچنآ ددو درک دارکت یناپیکبارت ]دوبن رضاحیتبیق چیپب و تشاد

 تفرک رارقهج وتدروم رایسب هک دومن ارجا مه سکوف ینابک و دنک داذکاو یرگب

 مادختساا روا یلطعمنودب مهسک وفینابمک رهوک نیرتآپبتارک هک درکبینلوبق زک ره

 ملیف رد ار لبیرک یتب لباقم لد و درک هنماد . دراذگب یرگید راهتخآ رد اددوخ

 و داد واب «دش بوپحمناوتیمهنوگچ» و دشيم رت دابز هتفد هتفر تافالتخا نیا

 باختن |نیازا یردقب ؛ دشمامتملیف هک یعقوم هدشدیماان وسرهزا ینابنک هک یمق ومتسرد

 یب. تییویعم و.تیققوم تح
۱ 

 د یلر ره دوبن رضاحودوب هتف رالاب یلیخ

 یییرغ دارصا هکنبا اصوصخم . دنکل وبق
 < حلص و كنج > ملیت ردا

 ر«اشابان و لر

 نوثل كرزب و كيتامارد رتا زا سابتقا

 هدتل ۲ دشیمن

 ۱ دوخ رنهب یوهک

  تاثباعم رد اروا

 وجهک تساچنب |



 تمهب ۱۳۲۸ لاسرخا وا

 زداز دوخ تالیضح هک
 دو هدناسز نایاب هسنارف رد اب

 نیملطم و نادنمقالعزا یا هدع

 دد< ملیف یلمنوناک
 رسیسات ودب زا نون اک نباد

 یئاپمدقدوخ تردقد ودح رد

 .درادرب یئامنیس یقیقح ه یئاسا
 اب هکدش قفوم نون ک

 تالج یط ناوا رف من | وم و تالا

 هتسجرب زا یئاه هنومن یکتفهو

 فلتخم یاه روشک یئامنیس را

 و دهد شیابندوخ ءاضعا یار

 رآدیال] و ینابمکب (رجن |
 | اب ینالوطداددار

 وفشم و تخاس دقعنم

 لیکشت مادقا ناریا ددزابنیل وا یارب ًانمض

 دیامش ملیف ثکررب یاهلاوبتف
 مدقنیلوا یسیلکنا یاهملیف لاویتسف

 لاویتسفبیت رتب سبح. دوب داوشد هارنیا
 ۱ یاهتیقفوم : یوروشو یوسنارف یاپملی
 | رب هوالع , تفریم رامشب نوتاک یدمب

 نوناک هناغباتک ۰ ملیف شیامن یاپسناثس

 یل امنیسیاههن اب اتک نی رت زهجمز| یکی زین
 دودحرد دوب هتستاوتاریز تفریم رامش

 هبعجار یملع لواهجرد باتک دلج دصیس

 ! یاههعوجمو تالجمو دانسانینچمه امتیس
 نادنقالع رابتخا رد اد سکع یاهبنارک
 - نادارف تالاکشا هتافسأتم . دهد رارق

 تكربگ وملیف شیامن هطوب رم روشک تاررقم

 عناوم ریاسو یلام یلاناوت مدع صوصخب
 ملیفیلم نوتاک هک ش تعاب .ببرفو بیجع

 لیطمتزبمآ .تیقفوم تیلاعف لاسهس زاسپ

 ,دوب هدید

۱ 

 3 ًاهنیسه راتس 3

 اهنرسوشپ راز

 [۲۱۷ هحفصز

 رد اهن آ ,لسع هام ترفاسم

 نایب یرکذ یناملآ

 < یداگیلاک ر تکد هلی اک » یتسین ویس رپمآملیف
 نویژل »یل و هدیسر کی رمآ هب ؛جییول رثآ
 یسایسو یبهذم هقرف كي هک «یلاکیرمآ

 تشلاخم نآ شیامن اب « دوب ذوفن اب

 دوسنیم تاغیلبت اهیناملآ دضرب و درک یم
 لسع هام ترفاسم ماگنه ۰ ددوکفیپ یرم

 جی ولذا اد «مودوموسوملیف : اپورا رد

 (مایتات)

 .ددرک

 یمربم جایتحا دوج واب رشاحلاحرد
 یلاجمو مناجم هنوگشیاب ام عامتجا هک

 یلامنیسیگنه رف و یرثه یاهتیلاعف ریاسو
 یلم نوناک لیطصت زادنب هناتغیدب «دراد
 رد یحیحصو یساسا مادقا ه وکچیه ملیف

 یهاک هاک رکاو تسا هدمایت لیعبدرومنیا

 لیبتنیا زایمماجم یاهدع ابو صعع

 و تایرظنب هدولآ اب ؛ دناهداد لیکشت

 تفرعم مدعهطساو باب وهدوبنوکان وک شارغا |

 نتف رک ظن ردو نآناکدنتک هرادا یمامنیس |
 لذتبم یاهملیف شب امن و تیفیکس هج و مدع و تیمک |
 باصباراهن ] ناوتمن هجوچیپب ؛ یتراجت |

 تیففوم مدعاب اهنآ راک هجیتت رد و دروآ
 تسا هدش وربور

 هک یتراجت یامنیس - میر گن هجینز
 اب ددادحاود ناریا رد رضاح لاح رد ۱

 قفدونآریا تم یاه هتساوخ و تاجایتحا
 اتدیاب روشکن یا رکفنشورمدرم ده دیمن

 یطاطستا یاهملیفاب دنناوتیم هک اج:7
 تیهاب هکیتاپت آمایتا .دننک هژرابم دسافو" |
 دناهدربیب یمامشیس مهم هداملاو مافیو |

 و یقبفح یامتیع ندناسانعو جیورتدیاب |
 او یضادریغ .یتراجت یاهملیف اب هزرابم |

 و تبثم تامادقا ابو هتستاد دوخ هفیظ و

 فهم هک یمعاجم لیکعت سوصعب ۰ حیحص

 3 ه» هقاب < ایتیسرته » طقن نآ یمقاو
 1 تیام كيف مک درب و یل اعرنه نیا تف رشیپ



 اههیتپ

 یا رعیص یاهشوم

 (۲۳ هعنسزا هبقب
 . دننگیم هدهاتم دوش ینوکسم نا

 ظاحل نب وا تشحد وی

 تیلرب زا اد هنیلآ رب هدخهک ی

 | یوهنب سکره و تسا لتولدمخآ
 هک دنراد تک رش مهم و كرزب هشییرنه |

 هنیل [ ویدرن ون ورب دریگیعنشچ !ردوخ دیع

 سف رب مهاب هک دنکیمتوعد اروا وءدمآ
 ون ورب دابزندیشون وندبصف رزا یبدت و رب
 و دهدیم هنیل وب تسدب ادیبالق همانسانش

 زا نالا نیمه یتساب هک دنکیم رما واب
 ار شاهچب هنیلآ وب یلو یوش حداخلیل رب
 هک ار یکسورع تسا لیامو دراد تسود
 ون ورب .دنک هبده واب شدوخهدب رخ شیارب
 هنیل آوی.لزنمب میورب هک دنکبمداهنشیپ
 نام ردهار طسو رد . دیابنیمن یتعئایم
 تلعب هک ونورب زفمب یموش ر..کف؛ لگذچ
 یم روطخ هتشادن یداعتلاح دایزندیشون

 هخاشو اپکربیورب هنبلآوپ وون ورب دنک
 ون ورب یاههجنپ . دنطلنیملگتچ حطس یاه
 . دوشیم هثیل [ وب ندرک هفخیارپ هدام۲

 هنیل [ وپ یولگب نآ ره ناتشگن اراشق

 و تسا ناوج هنیل آوپ یاو دوشیم رتشیپ
 | فیح هدیسپفن یزیچ زونه دوخ یکدت ززآ
 هک تا لیام تمیبط یدآ .دریمبهک تسا

 نیرخآرد ظاحل نیازا.دنامپ هد ز هلیل [ وپ
 هراب ندزاپ و تسدنیحرد یک دن ز تاظحل

 ونورب زفم نآ اب و دیآیمشتسدب یکنس
 . دزاسیم یشالتم اد

 دنکیم دارقا دوخ ناهاذک مامتب انآ
 نیاطقف هانکی اجتیا رد درادهدیقعل راک یل و

 ریس عبأت هک میروبجم ابو دشابیم تكدوک

 شرددامپ لفطنیارب انب . میشاب ایندیمیبط
 . دراد قلعت

۰ 

 نیمجنپ رد هک < یلا رحسیاهشوم > ملیف
 هطقت زا ملیفنیرتهب نارب ددملیف لا ویتسف
 یردان هلمجزا هدشهتخانش نایچاشامت یظن
 نآاب « ناملآ یامنیس تمنص طتف هک تسا
 دوج وب تسناوتیم دوخ یقالخا قییعهفلف
 تسا یرلا «یلارحص یاهشوم» . درد
 ینابلآ بوخ یاپملیفیلغا لثم نآ ردهک

 یگنطامیی .یردامتبحم - یراکادف .قشع

 هچنپ رد هچنپ اهن[ لاثما و توهش  رفن

 و دنا هتخادربپ یتینوخ هزرابپ و هدنکفا
 و قمه نایم نیا دد هک تسا مولمم هتبلا
 . دن وشیم زدمپ یردام تبحم و یراکادف

 تنیلآوب» شقن رد < لشایرام »
 ردالمن وا یزاب . تسا هدر داکمات اتتاد

 ۲۸ هجنص سم

 | هچ زا موضوم هک دنزیم سدج [

 ۱9 دم هی

 / ی
 یبداب زا تر هام

 (7 هحفصزا هیتب)
 جداختس ادوب زا هکشیا زا لبق اما دیامنیم
 عرب و ددرکیم سیلپ راتف رگ دوش
 هک تساجنیا زا ؛دنفایم نادن زب یضوساج

 هرخالاب و هدش عورش ملیف جیپم تداوح
 هدهاشم ملیف شیامن ماگنه هک یتروصب |
 .دربذپیم همتاخ هدومرف دیهاوخ |

 | داهچ «سیداپزا تیدومام و ملبفرد

 اتاد : زا دنترابع لر تیمها ببترش هک

 ب ژردناس جرج -نروتاترام - زوردنا
 | رفن راهچ نیازا كيره و ...رتات یرددا |
 ۱ ینایاش یئامت نه هلرجم یاهشقن رد ۱
 لد زد «نروتاترام» اصوصخم ؛دناهدرک |

 | اب ؛همانزود هدادا دنمراک «هروم ناژ»

 یلیخ  شدوخب سوصخم یدابیز نآ
 , دیدرک یزاتمم  یاهدع رب ملیف نیاددو دنکیم یرکهولج

۱ 

 ًاپدتسد دوخیارب دادتسود و هاوخهاوه ۱

 « سی دیمیج و شقن رد زوردن |اناد .دب امنیم ۱
۱ 

۱ 
 [3نأت رکف وهدون "یاهملیفهک تسا یرهامهشیپ رنه «داکن ربخ
 و دن | هدومت مهزابو میاهدید نارهتدد وا را یناوارف

 , دیدمیهاوخ |
 رتات یردوا و زردناس جرج هراب رد 1
 نیااریز مي وگبهک میدادنیمهمبلاطم زی |
 سشکآراکد " نوکانوک یاپملیف رد اهدابزیت اد رفن ود |

 > جفت  حرچیلاعیزاب هب اصوصخمو هدرک هدهاشم
 - كين » شقن .دیاهتفک اهنیرف ۲ زردناس

 تسا یراب نیل وا وتسا سعخش نیمه هدپعب

 .دوشیمرهاظ یلرنینچرد یوهک

۳  ۰ 

 نی ریص یایدد
 ( ۱۷ هحفص زا هیقب )

 ادیرهشره فعل هک تسا یهیدب , تسا
 تفایرد ناوتیم یلصا نابز رد طقفو طقن

 یدعسزاایظفاحزا یرعشدن اوتیمن سکچیه
 ساحا و كرد اش و نم هک دوطن[ اد

 نابزب میربیم ادتذل رثکادح و مينکیم
 ساسحانیمهانیعو هدومن همچرت ولقن رگید
 اصوصخم . سکتلاب روطنیمه دنک دیلوتار

 رظن رد امئاد ارن آ دیاپ مچ رتم هک ملیفرد ۱
 زیناه هشیپ رله بل اب ظافلا هک دریکب |

 دد ناوتیمندایز نیا ربانپ , دنک قیبطت

 هک تفای ناوتیم ار یسک رتمک اپورا رد

 هلوحم یاهشق دناوتب دایناورویکداسب
 , دنک اغیا یبوخپ اد

 ایلکیتایک ملیف نیادد ؛ همانزور رییدرس « كنيل رتسا

 « كنبیاد لاس رد «سیداپ ذا تیرومأم» ملیف

 و درادن یلاتو ریظن ینامل ]ناک راتسنایم

 ؟ ورا رد مقاد

 .دوب اهنیا
 ۱ لبق ار اش

 دت راد كرحتم

 رک رکذ الاب

۱ 

 نددب نآ
 اس زا ملیفنتم



 اههیقپ

 یا رحص یاهشوم

 (۲۳ هعفصزا هیتب)

 . دننکیم هدهاشم دوش ينوکسم نامترابآ
 ۱ هچ

 وا تشحو وسرت ظاحل نیا
 دنکیم هیصوت شرد

 نیل رب زا اد هنیلآ وب «دشهک

 | يوهن سکره و تسا لتولدصبع
 هنیل آ ویدزنون ورب دریگیمنشج | ردوخدبع ۱ مجبم 2 ] هک دنراد تک رش و كرزب هشیبرنه | ۳

 سفررب مهاب هک دنکیمترعد اروا وهدمآ

 و ورب دابزندیشون وندبصق رزا سیدن و رب
 و دهدیم هنیل وب تسدب !زییالق همانسلتش

 زا نالا نیمه یتسیاب هک دنکیم رما واب

 اد شاهچب هنیل وب یلو یوش حراخنیل رب

 هک اد یکسورع تسا لیامو دراد تسود

 ون ورب .دنک هبده واب شدوخهدب رخ شیارب
 هنیل [ وسی.لزنمب میدرب هک دنکبمداهنشیپ
 دیابنین یتعئایم
 تلمب هک ونورب زفمب یموش ر.کف؛لگثچ
 یم روطخ هتشادن یداعتلاح دابزندیشون
 هخاشو اپگربیورب هلیلآ وب وون ورب دنک

 نام رداهار طسو رد

 | ون ورب یاههجنپ . دنطلفیملکنچ حطس یاه
 . دوشیم هال ] وپ ند رک هفخیارب هدام

 هنیل [ وپ یولگب نآ ره ناتشکناراشف
 و تسا ناوج هنیلآ وب یا و دوشیم رتشیپ
 فیح هدیسهفن یزیچ زونه دوخ یکدتززا
 هک تا لیام تمیبط یرآ .دریمبهک تسا

 نیرخآ رد ظاحل نیازا.دنامب هدن ز هنیل[ وپ

 + | هراپ ندزاب و تسدنیحرد یک دن ز تاظحل

 [ ونورب زخم نآ اب و,دبًايمشتسدب یکنس
 . دزاسیم یشالتم اد

 دنکیم دارقا دوخ ناهاذگ مات ان 7
 نیاطقفهانکیب اجتیارد درادهدیقلراک یل و
 ریس عبات هک میدربجم امو دشابیم كدوک

 شددامب لفطنیارب انب . میشاب ایندیعیبط
 . دراد قلعت

۰. 

 لومجنپ رد هک < یا رحصیاهشوم > ملیف
 هطقت زا ملیفنیرتهپ نارب ددملیف لاویتسف
 یردان ] هلمجزا هدشهتخانش نایچاشامت یظن
 نآاب « ناملآ یامنیس تعنص طقفهک تسا

 دوج وب تسناوتیم دوخ یقالخا قیبعهفلف

 تسا یرثا < یلارحص یاهشومد» . درو

 یناملآ بوخ یاهیلیفبلقا لثم نآ ردهک
 یگنطاعیب .یردامتبحم - یراک ادن قشع
 هچنپ رد هجنپ اهن[ لاثما و توهش - رفلت

 و دناهتخادریپ یلینوخ هزدابب و هدنکفا

 و قشه نایم نیا دد هک تسا مولمم هتبلا
 . دن وشیم زوریپ یردام تبحم و یراکادن

 نیل آوپ» شق رد < لشایرام >
 ردالمن وا یزاب . تسا هدز داکهاش امقاد

 0 تیم تک

 سیدابزا تیر ,مأم
 ( هحلصزا هیقب)
 جراخ تیادوب زا هکشیا زا لبق اما دبامنیم

 مرچب و ددرکیم ییلمب دراتفرگ دوش

 هک تساجنیا زا «دنفایم نادن زب یسوساج |

 هرخالاب و هدش عورش ملیف حیپم تداوح
 ۱ هدهاشم ملیف شیامن ماگنه هک یتروصب

 .دربذپیم همتاخ ؛دومرف دیهاوخ |
 راپچ «سبراپ زا تیدومأم دملیف رد أ

 ًاتاد ؛ زا دننرابع لر تیمها ببترت هک

 ت )ردناس حرج سنروتات رام - زو ردنا

 رفن راهچ نیازآ كيره و ...رتات یردرا |

 لد رد یتزرت هوامد اصوسخم ی

 1 ۰ شدوضب سوصخم یلابیز نآ

 یاهدع زین ملیف نیاردو دنکیم یرکهولج
 اپوتسد دوخیارب دادتسود و هاوغهاوه

 < سب دیمیج » شقن رد زوردن |ان اد .دب امنیم
 "یاهملیف هک تسا یرهامهشیپ رثه ؛داگن ربخ

 مهزابو مياهدید نارهتدد وا زا یناوارف |

 . دیدمیهاوخ
 رتات یردوا و زردناس جرج هراب رد

 نیااریز ميتوگبهک میرادت یمهمبلاطم ری ]

 حرجیلاعیزاب هب اصوصخمو هدرک هدهاشم
 - كين » شقن .دیاهتفک اهنیرف زردناس

۱ 
 تسا یراب ثیلواوتسا سخش نیمه هدپعب |
 .دوشيمرهاظ یلرننچرد یوهک |

 لاس رد «سیداپ زا تیدومآم» ملیف

 نت ریس یابژر ۱

 نت در |
 ادریرهشره فطل هک تسا یپیدب , تسا

 تفایرد ناوتیم یلصا نابز رد طتفو طقق
 یدعسژااپ ظفاحزا یرمشدن اوتیمن سکچیه
 ساسحا و كرد اش و نم هک دوطن"۲ اد

 نابزب میربیم ادتذل رثکادح و مینکیم
 ساسحانیبهانیعو هدومل همجرت ولقن رگید

 اصوصخم . سکعلاب دوطنپمه دنکدیلوتار "
 رظن رد ابئاد ارن آ دیاپ مچ رتم هک ملیفرد

 زیناه هشیپ رله بل اب ظافلا هک دریک
 رد ناوتیمندابز نیا ربانپ . دنک قیبطت

 و درادن یلاتو ریظن ین امل 7 ناک راتسنایم

 هک تفای ناوتیم ار یک شک ابورا رد

 هلوحم یاهشقن دناوتب وایناورویک داب

 . دنک افیا یبوخب اد

 | ینایاش یلانت ٍثه هلرجم یاهشق رد

  توگ انوک یاهملیف رد اهدابزیت اد رفن ود

 هسنسزا هینب)

 اهیشاقن نیا
 اب رمآ ردیلیخ
 ۲۲ یرفا و هقالع
 .تكمدلارچ» یاه
 ٩ نیا تاعارتغا

 : اصوصخم ؛کبررما ۱
 |رقبپسب ؛ایلاتپا و

 + دراد وساکیب

 . دوشیمن

 ملیف نیل دا
 وب كمدلارج» ,

 "ورا رد عتاد

 دیدرک یزاتمم

 نأت رکق وهدومن
 , دناهدومن




